
BO G ~ O  DUG VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGH~A VIET NAM 
TRU~NG DAI HOC HA NOI Doc I$p - T y  do - Hgnh phuc 

QUYET DINH 
V& viec ban hhnh Quy djnh quin 19 tai s in  c ia  Trubmg Dgi hoc HA NQi 

Cin ccir Luftt Quan 19, su dung tai san Nha nubc s6 09/2008/QH12; 
Cin ccir Nghj djnh s6 5212009lND-CP ngay 03/6/2009 cha Chinh phu Quy djnh chi tikt 

va hubng din thi hanh mot s6 di&u cua Luftt quin 1j su dung tai san nha nubc vb Th6ng tu 
245/2009/TT-BTC nghy 31/12/2009 cua Bij Tai chinh hubng d$n thuc hitn Nghj djnh 
5212009IND-CP; ' 

Cin cu Nghi djnh s6 04/20 16IND-CP ngay 06 thang 0 I n2m 201 6 cua Chinh phu v& vitc 
s ~ a  d6i, b6 sung m6t s6 ~ i k u  cua Nghi djnh s6 5212009lND-CP ngay 03 thang 6 n5m 2009 
c6a Chinh ph6 quy djnh chi tikt va huang d$n thi hanh mijt s8 Di&u c6a Lu$t Quan If, slIr 
dung tai san nha nubc; Thdng tu s8 231201 6lTT-BTC ngay 16 thing 02 nim 20 16 cua Bij 
Tai chinh hubng din mot s6 niji dung v& quan I j ,  su dung tai san nha nubc tai dm'vi  sg 
nghi$p c6ng Jftp; 

Cin cu Quykt djnh s6 202/2006/QD-/TTg ngdy 31/08/2006 cua Thil tubng chinh phu 
ban hinh quy chi  quan 19 tai sin NhB nu6c tai don vj su nghiep c6ng lap; 

Cin cir Th6ng tu s6 I 12lTT-2006lTT-BTC c6a Bij Tai chinh "Hubng din thgc hi$n qui 
chk quan Iy tai san Nha nubc tai dm vi su nghi$p c6ng Iftp ban hanh ktm the0 Quykt djnh 
s6 202/2006/Qf)-/TTg ngay 3 1/08/2006 cua Thu tubng chinh phu"; 

Cin ccir QuY&t djnh s6 4448lQD-BGD&DT-KHTC ngay 09/8/2004 cua B6 Giao duc va 
Dio tao v& vi$c ban hanh quy dinh v& quy&n han va trach nhiem quan 19 tai chinh - t%i san 
cac don vi sv nghi$p c6ng lap trqc thuijc Bij Giao duc va Dao tao; 

Cin cu Th6ng tu s6 162120 141TT-BTC ngay 06 thang 1 1 nBm 20 14 cua Ba Tai chinh 
quy djnh chi  dij quan 19, tinh hao mbn thi san c6 dinh trong ccr quan Nha nubc, don vi sv 
nghiep c6ng lap va cac t6 chuc co sir dung ngsn shch Nha nubc. 

Cin crIr Quykt djnh s6 7012014lQD-TTg nghy 10/12/2014 cua Chinh phu v& viec ban 
hanh Di&u 16 trubng dai hoc; 

CBn cir Quykt djnh s6 377lQD-TTg ngay 20/3/20 15 ciia Chinh ph6 v& vi$c ph$ duyet D; 
i n  thi di&m b6i mtvi ccr chk hoat dijng cua Trubng Dai hoc Ha Niji giai doan 201 5-20 17, 

QUYET DINH: 

Di&u 1: Ban hanh kem the0 quykt dinh nay Quy dinh v& quan 19 tai san c6a Trubng Dai hoc 
H i  Niji va Phu Iuc hubng din quy trinh, thu tuc lua chon nha thhu, mua sim, sira chila tai 
san. 

Diku 2: Quy&t djnh nAy c6 hitu lvc k& tir ngay ky. 

Di&u 3: Cac d m  vi trong toan Trubng 

Noi nlzgn: 
- Cac don vi trong toan Trubng; 
- Luu: VT. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 

QUY ĐỊNH 

VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số. 1942/QĐ-ĐHHN  

ngày  20 tháng 09  năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

 

Các căn cứ xây dựng quy định: 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 

2008;  

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 thngs 11 năm 2013;  

- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 củ  Ch nh phủ Quy định chi ti t và 

hướng d n thi hành m t số đi u củ  Luật quản lý sử dụng tài sản Nhà nước và Thông tư 

245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 củ  B  Tài ch nh hướng d n th c hiện Nghị định 

52/2009/NĐ-CP;  

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 củ  Ch nh phủ quy định chi ti t m t số 

đi u củ  Luật đấu thầu v  l   chọn nhà thầu; 

- Quy t định số 202/2006/QĐ-/TTg ngày 31/08/2006 củ  Thủ tướng Ch nh phủ  b n 

hành Quy ch  quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị s  nghiệp công lập; 

- Thông tư số 112/TT-2006/TT-BTC củ  B  Tài ch nh “Hướng d n th c hiện Qui ch  

quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị s  nghiệp công lập b n hành kèm theo Quy t định số 

202/2006/QĐ-/TTg ngày 31/08/2006 củ  Thủ tướng Ch nh phủ”; 

- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 củ  Thủ tướng Ch nh phủ “Qui 

định việc phân cấp quản lý Nhà nước tại cơ qu n hành ch nh, đơn vị s  nghiệp công lập, 

tài sản được xác lập quy n sở hữu củ  Nhà nước”;  

- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 củ  B  Tài ch nh hướng d n th c 

hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 “Qui định việc phân cấp quản lý 

Nhà nước tại cơ qu n hành ch nh, đơn vị s  nghiệp công lập, tài sản được xác lập quy n 

sở hữu củ  Nhà nước”; 

- Quy t định số 4448/QĐ-BGD&ĐT-KHTC ngày 9/8/2004 củ  B  Giáo dục và Đào 

tạo v  việc b n hành Quy định v  quy n hạn và trách nhiệm quản lý tài ch nh - tài sản 

các đơn vị s  nghiệp công lập tr c thu c B  Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 củ  B  Tài ch nh quy 

định ch  đ  quản lý, t nh h o mòn tài sản cố định trong cơ qu n Nhà nước, đơn vị s  

nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước.  

- Quy t định số 377/QĐ-TTg ngày 20/3/2015 củ  Ch nh phủ v  việc phê duyệt Đ  án 

th  điểm đổi mới cơ ch  hoạt đ ng củ  Trường Đại học Hà N i gi i đoạn 2015-2017; 

file:///F:/Desktop/Quy%20dinh%20QLTS2014/ND52-2009%20va%20TT%20245-2009-NĐ-CP.doc
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- Quy t định số 3634/QĐ-BGDĐT ngày 23/08/2011 củ  B  trưởng B  Giáo dục và 

Đào tạo v  việc b n hành Quy trình v  trình, thẩm định và phê duyệt các n i dung trong 

đấu thầu áp dụng cho các d  án thu c phạm vi quản lý củ  B  Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 củ  B  Tài ch nh Quy định chi ti t 

việc sử dụng vốn Nhà nước để mu  sắm nhằm duy trì hoạt đ ng thường xuyên củ  cơ 

quan Nhà nước, đơn vị thu c l c lượng vũ tr ng nhân dân, đơn vị s  nghiệp công lập, tổ 

chức ch nh trị, tổ chức ch nh trị - xã h i, tổ chức ch nh trị xã h i – ngh  nghiệp, tổ chức 

xã h i, tổ chức xã h i – ngh  nghiệp; 

Điều 1. Phân loại tài sản quản l  theo   t cấu củ  tài sản    

1. Tài sản c  định hữu hình 

a) Nhà, vật ki n trúc: 

- Nhà: Nhà làm việc, nhà kho, nhà h i trường, nhà câu lạc b  nhà văn hoá, nhà tập và 

thi đấu thể th o, giảng đường, ký túc xá (KTX), nhà ăn sinh viên, nhà công vụ, trạm 

bi n áp, các loại nhà khác,... 

- Vật ki n trúc: Trạm bơm, gi ng kho n, hệ thống cấp thoát nước, đường sá (do đơn 

vị đầu tư xây d ng), sân vận đ ng, tường rào b o qu nh,... 

b) Máy móc, thi t bị:  

- Máy móc, thi t bị văn phòng: Máy vi t nh, máy in, máy photocopy, máy chi u, máy 

huỷ tài liệu, máy đun nước, thi t bị lọc nước, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy đi u hoà 

không kh , tủ lạnh, tủ đá, máy giặt, thi t bị nghe nhìn, thi t bị lưu trữ thông tin dữ 

liệu, thi t bị phòng cháy chữ  cháy, b  bàn gh , tủ, két sắt,...  

- Máy móc, thi t bị dùng cho công tác chuyên môn: Thi t bị học ngoại ngữ phòng 

LAB; phòng học đ  năng; phòng đào tạo dịch c bin; phòng th c hành dịch c bin; 

phòng th c hành công nghệ thông tin; thi t bị phòng học h i thảo; thi t bị h i trường; 

thi t bị y t ; hệ thống thi t bị thu c phòng máy chủ mạng công nghệ thông tin; hệ 

thống giường tủ, bàn gh , chăn g , gối đệm tại các ký túc xá; bàn gh , bảng tại các 

giảng đường, thi t bị khác,... 

c) Phương tiện vận tải, truy n d n:  

- Phương tiện vận tải đường b : xe ô tô. 

- Phương tiện truy n d n: Hệ thống dây điện thoại, tổng đài điện thoại, phương tiện 

truy n d n điện (máy bi n áp, hệ thống cáp điện,...); hệ thống cáp mạng internet,... 

d) Thi t bị, dụng cụ quản lý: Bàn, gh , tủ, giá kệ đ ng tài liệu,... ở các phòng, kho , 

trung tâm,... 

e. Tài sản đặc biệt: Sách, ấn phẩm tại Thư viện. 

2. Tài sản c  định vô hình, g  : 

a) Giá trị quy n sử dụng đất; 

b) Giá trị bằng phát minh sáng ch ; 

c) Giá trị bản quy n tác giả, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu  ch; 

d) Giá trị phần m m máy vi t nh; 

file:///F:/Desktop/Quy%20dinh%20QLTS2014/TT_68-2012-TT-BTC%20ve%20dau%20thau%20mau%20sam.doc
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e) Tài sản cố định vô hình khác. 

3. Phân loại tài sản quản l  theo ngu n g c hình thành tài sản, g  : 

a) Tài sản do Nhà trường mu  sắm, gi o cho các đơn vị quản lý, sử dụng; 

b) Tài sản được đi u chuyển từ đơn vị khác đ n; 

c) Tài sản Nhà trường được bi u tặng, tài trợ từ các tổ chức hoặc cá nhân trong và 

ngoài nước, s u đó gi o cho các đơn vị sử dụng; 

d) Tài sản các đơn vị được bi u, tặng, tài trợ tr c ti p từ các tổ chức hoặc cá nhân 
trong và ngoài nước (m ng d nh nghĩ  tặng cho tập thể); 

e) Tài sản từ các chương trình, d  án do Nhà trường th c hiện đã k t thúc và được để 
lại sử dụng ti p, s u đó Nhà trường gi o cho đơn vị sử dụng; 

f) Tài sản do đơn vị t  mu  sắm từ nguồn kinh ph  củ  đơn vị nhưng có nguồn gốc từ 

kinh ph  củ  Nhà trường để phục vụ cho công tác chuyên môn và quản lý hành 

chính. 

Điều 2. Các nguy n tắc chung trong quản l   u  sắ   sử  chữ  tài sản 

 1. Tài sản l   chọn mu  sắm phải có đ  b n c o, hiện đại, đồng b , tần suất sử 

dụng lớn, có khả năng mở r ng, cải tạo và nâng cấp. 

 2. Không sử dụng kinh phí do Trường gi o khoán cho các đơn vị để mu  sắm tài 

sản là máy móc, thi t bị. Không khuy n kh ch sử dụng ngân sách Nhà nước để mu  sắm 

những hàng hoá nhập ngoại mà trong nước đã sản xuất được, trừ trường hợp đặc biệt 

được B  GD&ĐT cho phép. Khi sử dụng nguồn vốn v y, viện trợ củ  nước ngoài để 

mu  sắm thì theo quy định củ  nhà tài trợ, nhưng v n ưu tiên mu   sắm những hàng hoá 

trong nước đã sản xuất được. 

 3. Việc mu  sắm, sử  chữ , cải tạo, nâng cấp, đi u chuyển và th nh lý tài sản 

phải th c hiện theo đúng quy định củ  Nhà nước; quy trình, thủ tục phải th c hiện theo 

đúng hướng d n trong quy định này. 

 4. Việc th c hiện công tác mu  sắm tài sản được th c hiện trên nguyên tắc ti t 

kiệm, hiệu quả, tránh lãng ph , tiêu c c.  

Điều 3. Nội dung công tác quản l  tài sản 

 1. Xây d ng k  hoạch và triển kh i th c hiện việc mu  sắm tài sản: Mu  sắm 

mới, mu  sắm bổ sung th y th  từ các nguồn kinh ph ; 

 2. Quản lý việc kh i thác sử dụng tài sản tại các đơn vị: Sử dụng, đi u đ ng luân 

chuyển tài sản; sử  chữ , bảo dưỡng và thanh lý tài sản; 

 3. Quy n hạn, trách nhiệm củ  các đơn vị trong công tác quản lý tài sản; 

 4. Quy trình, thủ tục mu  sắm tài sản; 

 5. Quản lý việc kh i thác và sử dụng tài sản; 

 6. Quy trình, thủ tục trong sử  chữ  tài sản là máy móc thi t bị, sử  chữ  và cải 

tạo có t nh chất xây d ng thu c d  toán chi thường xuyên; 

 7. Quy trình, thủ tục đi u chuyển, th nh lý tài sản. 

 

 

CHƢƠNG II 
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QUYỀN HẠN  NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN 

Điều 4. Các đơn vị trong toàn Trƣờng (các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản) 

 1. Sử dụng, bảo quản tài sản được gi o theo đúng mục đ ch, đảm bảo ti t kiệm và 

hiệu quả. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Nhà trường v  việc quản lý và sử dụng 

tài sản được gi o (b o gồm: Văn phòng làm việc, nhà và vật ki n trúc thu c phạm vi sử 

dụng; tr ng thi t bị làm việc và các tài sàn khác được gi o). Không được t  ý cải tạo 

làm th y đổi ki n trúc b n đầu. 

 2. Chủ đ ng đ  xuất và xây d ng k  hoạch mu  sắm bổ sung, th y th  hàng năm 

củ  đơn vị mình vào đầu năm gửi Nhà trường (qua các phòng chuyên môn) để tổng hợp 

vào k  hoạch mu  sắm chung củ  toàn Trường; 

 3. Chấp hành việc mở sổ sách theo dõi quản lý tài sản ở đơn vị theo hướng d n 

củ  Phòng Tài chính-K  toán.  Lãnh đạo đơn vị khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác 

phải bàn gi o lại sổ quản lý tài sản củ  đơn vị mình cho người lãnh đạo mới. 

 4. Chấp hành quy định củ  Trường v  đi u chuyển, th nh lý tài sản; Phối hợp với 

các đơn vị chức năng trong Kiểm kê tài sản hàng năm tại đơn vị. 

 5. Báo cáo Nhà trường đối với những tài sản được tài trợ, viện trợ hoặc đơn vị t  

mua bổ sung từ kinh ph  củ  đơn vị (có nguồn gốc từ kinh ph  củ  Trường) và quản lý 

những tài sản đó như đối với tài sản được Trường gi o. 

 6. Chủ đ ng báo cáo Nhà trường, đ  xuất k  hoạch sử  chữ , bảo dưỡng định kỳ 

hoặc đ t xuất; đ  xuất việc đi u chuyển, th nh lý đối với tài sản không cần dùng, đã hư 

hỏng không thể sử  chữ  được. 

Điều 5. Các đơn vị chuyên môn về quản lý tài sản 

 Các đơn vị chuyên môn là các đơn vị được Nhà trường gi o th c hiện công tác 

quản lý tài sản chung trong toàn Trường (gọi tắt là đơn vị chuyên môn), là các đơn vị có 

chức năng, nhiệm vụ được gi o v  quản lý tài sản, có đ i ngũ cán b , nhân viên có trình 

đ  chuyên môn và năng l c phù hợp với lĩnh v c quản lý tài sản. Các đơn vị chuyên 

môn có trách nhiệm th m mưu, chủ trì xây d ng và đ  xuất các k  hoạch, biện pháp, quy 

trình quản lý tài sản chung trong toàn Trường theo từng lĩnh v c và loại tài sản phù hợp 

với chuyên môn, chức năng và nhiệm vụ củ  đơn vị mình. Các đơn vị chuyên môn là 

đầu mối quản lý, th c hiện tr c ti p công tác mu  sắm, sử  chữ  tài sản trong phạm vi 

toàn Trường thu c lĩnh v c quản lý. 

 Các đơn vị chuyên môn g  : 

- B n Cơ sở Vật chất; 

- Phòng Quản trị (QT); 

- Phòng Thi t bị & Công nghệ (TB-CN); 

- Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT); 

- Thư viện; 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp (HC-TH); 

- Phòng Tài chính-K  toán (TC-KT); 

- Đơn vị khác được Nhà trường gi o nhiệm vụ quản lý tài sản. 

 Ngoài trách nhiệm quản lý tài sản củ  đơn vị mình theo quy định tại Đi u 4 còn 

có trách nhiệm th c hiện công tác quản lý tài sản trong toàn trường theo chức năng, 
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nhiệm vụ được B n Giám Hiệu (BGH) giao cho từng đơn vị. Các nhiệm vụ củ  từng 

đơn vị chuyên môn gồm:  

 1. Ban Cơ sở Vật chất 

 B n cơ sở vật chất được thành lập theo Quy t định củ  Hiệu trưởng và có nhiệm 

vụ th m mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong việc xây d ng quy hoạch, k  hoạch v  xây 

d ng cơ bản, mu  sắm, cải tạo, sử  chữ  trung hạn, dài hạn và k  hoạch xây d ng, cải 

tạo, sử  chữ , đầu tư mu  sắm tài sản hàng năm trong phạm vi toàn Trường. 

 2. Phòng Quản trị 

 Tr c ti p xây d ng k  hoạch, th m mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác 

đầu tư xây d ng cơ bản và sử  chữ  thường xuyên; tr c ti p quản lý giám sát việc cải 

tạo sử  chữ  cơ sở hạ tầng, mu  sắm các tr ng thi t bị. Lĩnh v c quản lý tài sản b o 

gồm: 

- Đất đ i, các công trình ki n trúc trong khuôn viên củ  Trường; 

- Hệ thống hạ tầng: Đường, hè, sân vườn, tường rào, hệ thống điện, hệ thống 

cấp thoát nước; 

- Tr ng thi t bị củ  các giảng đường: Phòng học; bàn gh , quạt, hệ thống điện, 

bảng, các thi t bị điện, nước, điện lạnh, thi t bị khác; 

- Tr ng thi t bị tại các nhà ký túc xá; 

- Bàn, gh , tủ làm việc củ  các đơn vị,... 

 Phối hợp với Phòng TC-KT xây d ng k  hoạch, d  toán ngân sách hàng năm v  

xây d ng, mu  sắm, cải tạo sử  chữ . 

 Lập các báo cáo liên qu n đ n lĩnh v c quản lý theo yêu cầu củ  Trường và các 

cơ qu n quản lý cấp trên. 

 Chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên qu n xây d ng các văn bản hướng d n bổ 

sung v  quản lý tài sản phù hợp quy định này và chức năng nhiệm vụ chuyên môn củ  

đơn vị, trình BGH Nhà trường xem xét ban hành văn bản để th c hiện. 

 Tập hợp các đ  xuất mu  sắm, sử  chữ  từ các đơn vị, xem xét và đ  xuất với 

BGH quy t định phương án mu  sắm và cải tạo sử  chữ  phù hợp, ti t kiệm và hiệu quả 

nhất. Tr c ti p th c hiện công tác mu  sắm, cải tạo sử  chữ  nhỏ. 

 Đi u phối, luân chuyển tài sản thu c phạm vi quản lý giữ  các đơn vị để đảm bảo 

sử dụng tài sản hiệu quả, ti t kiệm và hợp lý. 

 Phối hợp với Phòng TC-KT th c hiện đúng và đầy đủ quy trình mu  sắm, cải tạo 

sử  chữ , kiểm kê tài sản theo quy định củ  Nhà nước và các quy định cụ thể trong quy 

định này. 

 Khi xử lý việc mu  sắm vật tư th y th  cho các đơn vị khác, phải được trưởng 

đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản xác nhận tình trạng hỏng trước khi mu  th y th  và xác 

nhận hoàn thành lắp đặt, sử  chữ  s u khi th y th ; đối với các tr ng thi t bị sử dụng 

chung do Phòng Quản trị tr c ti p quản lý, ngoài việc xác nhận củ  nhân viên kỹ thuật 

Phòng Quản trị còn có s  giám sát và xác nhận củ  k  toán tài sản Phòng TC-KT trước 

và s u khi sử  chữ , th y th . 

Th c hiện các công tác quản lý tài sản khác theo nhiệm vụ được gi o. 

 3. Phòng Thi t bị và Công nghệ 
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 Tr c ti p xây d ng k  hoạch, th m mưu cho lãnh đạo Nhà trường và tr c ti p 

quản lý công tác đầu tư mu  sắm, sử  chữ , bảo dưỡng các các tr ng thi t bị và các dịch 

vụ. Lĩnh v c quản lý tài sản gồm: 

- Các phòng máy học ngoại ngữ LAB, phòng học đ  năng (Multimedia), phòng 

đào tạo dịch C bin, phòng th c hành dịch C bin; 

- Các phòng máy t nh, phòng học tr c tuy n phục vụ học tập ở các giảng 

đường; 

- Các tr ng thi t bị âm th nh, trình chi u tại các giảng đường, h i trường, 

phòng họp (máy chi u, âmply, lo , đài, micro,...); 

- Thi t bị điện tử, tin học tr ng bị cho văn phòng làm việc, thư viện, KTX,  các 

giảng đường (máy t nh, máy in, máy photocopy, máy quét,...); 

- Hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống c mer  giám sát, các bảng điện tử; 

- Hệ thống sản xuất học liệu và học liệu; 

- Các tài sản khác được Trường gi o quản lý. 

 Phối hợp với Phòng TC-KT xây d ng k  hoạch, d  toán ngân sách hàng năm v  

công tác mu  sắm, sử  chữ  tài sản trong phạm vi toàn Trường; 

 Lập các báo cáo liên qu n đ n lĩnh v c quản lý theo yêu cầu củ  trường và các cơ 

qu n quản lý cấp trên; 

 Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên xây d ng các văn bản hướng d n bổ sung v  

quản lý tài sản phù hợp quy định này và chức năng nhiệm vụ chuyên môn củ  đơn vị, 

trình BGH xem xét b n hành văn bản để th c hiện; 

 Tập hợp các đ  xuất mu  sắm, sử  chữ  từ các đơn vị, xem xét, xác nhận; sử  

chữ  hoặc và đ  xuất với BGH quy t định phương án mu  sắm và sử  chữ  phù hợp, ti t 

kiệm và hiệu quả nhất; 

 Đi u phối, luận chuyển tài sản thu c phạm vi quản lý giữ  các đơn vị để đảm bảo 

sử dụng tài sản hiệu quả, ti t kiệm và hợp lý; 

 Phối hợp với Trung tâm CNTT trong việc xây d ng k  hoạch xây d ng, cải tạo 

và nâng cấp hệ thống mạng internet củ  Trường; 

 Phối hợp với Phòng TC-KT th c hiện đúng và đầy đủ quy trình mu  sắm, cải tạo 

sử  chữ , kiểm kê tài sản theo quy định củ  Nhà nước và các quy định cụ thể trong quy 

định này; 

 Lập các báo cáo liên qu n đ n lĩnh v c quản lý theo yêu cầu củ  Nhà trường và 

các cơ qu n quản lý cấp trên; 

 Trước khi th c hiện việc mu  sắm vật tư th y th  cho các đơn vị phải được 

trưởng các đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản xác nhận tình trạng hỏng phải mu  th y th  

và xác nhận hoàn thành lắp đặt, sử  chữ  s u khi th y th ; đối với các tr ng thi t bị sử 

dụng chung do Phòng TB&CN tr c ti p quản lý, ngoài việc xác nhận của nhân viên kỹ 

thuật Phòng TB&CN còn có s  giám sát và xác nhận củ  k  toán tài sản Phòng TC-KT 

trước và s u khi sử  chữ , th y th . 

Th c hiện các công tác quản lý tài sản khác theo nhiệm vụ được gi o. 

 4. Trung tâ  Công nghệ Thông tin 

 Tr c ti p xây d ng k  hoạch, triển kh i xây d ng các phần m m theo yêu cầu củ  

Trường, quản lý và th m mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác đầu tư mu  sắm, 

sử  chữ , bảo dưỡng các các tr ng thi t bị, phần m m và các dịch vụ gồm: 
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- Hệ thống mạng internet, wi-fi toàn Trường, kể cả mạng internet ở ký túc xá sinh 

viên; 

- Hệ thống dịch vụ truy n hình cáp ở các nhà ký túc xá sinh viên; 

- Phần m m quản lý hành ch nh, đào tạo và quản lý chuyên môn khác; 

- Phần m m quản lý Thư viện (phối hợp với Thư viện); 

- Tr ng thông tin điện tử (Web); 

- Các phần m m quản lý hiện có củ  Trường. 

 Phối hợp với Phòng TC-KT xây d ng k  hoạch, d  toán ngân sách hàng năm v  

lĩnh v c công nghệ thông tin củ  Trường; lập các báo cáo liên qu n đ n lĩnh v c quản lý 

theo yêu cầu củ  trường và các cơ qu n quản lý cấp trên; 

 Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên xây d ng các văn bản hướng d n bổ sung v  

quản lý tài sản phù hợp quy định này và chức năng nhiệm vụ chuyên môn củ  đơn vị, 

trình BGH xem xét b n hành văn bản liên qu n đ n quản lý, sử dụng các sản phẩm công 

nghệ thông tin, hệ thống mạng toàn Trường; 

 Tập hợp các đ  xuất sử  chữ  phần m m từ các đơn vị; xử lý hoặc đ  xuất với 

BGH quy t định phương án sử  chữ ; th m gi , phối hợp với Phòng TC-KT xây d ng, 

nâng cấp phần m m quản lý tài sản và các phần m m quản lý khác củ  Trường; 

 Phối hợp với Phòng TC-KT th c hiện đúng và đầy đủ quy trình mu  sắm, cải tạo 

sử  chữ  theo quy định củ  nhà nước và các quy định cụ thể trong quy định này;  

 Phối hợp Phòng TB&CN th m mưu cho Nhà trường trong việc xây d ng k  

hoạch mu  sắm tr ng thi t bị CNTT, cải tạo và nâng cấp hệ thống mạng; 

Th c hiện các công tác quản lý tài sản khác theo nhiệm vụ được gi o. 

 5. Thƣ viện 

 Tr c ti p xây d ng k  hoạch, th m mưu cho lãnh đạo Nhà trường và quản lý  

công tác mu  sắm tài liệu chuyên môn phục vụ tr  cứu cho cán b  giáo viên và sinh viên 

toàn Trường; đầu tư hoặc nâng cấp phần m m quản lý Thư viện; t  sử  chữ , bảo dưỡng 

các các tr ng thi t bị hiện có củ  Thư viện phù hợp với năng l c củ  đ i ngũ kỹ thuật 

viên hiện có củ  Thư viện, gồm : 

- Phần m m quản lý Thư viện; 

- Hệ thống mạng thư viện điện tử (phối hợp Trung tâm CNTT); 

- Sách, tài liệu n i sinh, tài liệu giảng dạy tại Thư viện, tại các kho  b  môn tr c 

thu c Trường; 

- Các trang thi t bị kỹ thuật khác đã gi o cho Thư viện quản lý, sử dụng như: 

máy tính, camera, ...(Phối hợp với các đơn vị chức năng khác như: Phòng Quản 

trị, Phòng Thi t bị-Công nghệ,...). 

Phối hợp với Phòng TC-KT, các khoa, b  môn tr c thu c trường xây d ng k  

hoạch, d  toán ngân sách hàng năm v  mu  sắm bổ sung tư liệu cho Thư viện.  

Chủ trì báo cáo số liệu thống kê, kiểm kê định kỳ hàng năm v  sách và tài liệu tr  

cứu tại Thư viện và tủ sách tư liệu ở các đơn vị trong toàn Trường theo yêu cầu củ  

trường và các cơ qu n quản lý cấp trên; 

 Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên xây d ng các văn bản hướng d n bổ sung v  

quản lý tài sản phù hợp quy định này và chức năng nhiệm vụ chuyên môn củ  đơn vị,  

trình BGH xem xét b n hành văn bản để th c hiện; 
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 Phối hợp với Phòng TC-KT th c hiện đúng và đầy đủ quy trình mu  sắm bổ sung 

sách và tư liệu theo đúng quy định củ  nhà nước và các quy định cụ thể trong quy định 

này; 

Th c hiện các công tác quản lý tài sản khác theo nhiệm vụ được gi o. 

 6. Phòng Hành chính tổng hợp 

Quản lý việc mu  sắm, sử dụng, sử  chữ  xe ô tô phục vụ công tác chung củ  

toàn trường; quản lý việc sử dụng máy photocopy tại phòng Văn thư; quản lý việc sử 

dụng hệ thống điện thoại trong toàn Trường; quản lý cho thuê đị  điểm, không gi n 

trong khuôn viên củ  trường để quảng cáo; tr ng phục lễ tốt nghiệp; các phòng họp, 

phòng khách,… 

Chủ trì xây d ng các quy định, định mức và hướng d n th c hiện việc quản lý, sử 

dụng các tài sản và k  hoạch, d  toán mu  sắm theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp 

quản lý; 

Th c hiện các công tác quản lý tài sản khác theo nhiệm vụ được gi o. 

7. Phòng Quản l  Sinh vi n nội trú  

Th c hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản tại Ký túc xá theo quy định như đối 

với với các đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản đã quy định tại Đi u 4; 

Do đặc thù hoạt đ ng củ  đơn vị, Nhà trường gi o nhiệm vụ:  

- Chủ trì xây d ng các quy định, định mức sử dụng phòng ở, tr ng thi t bị, vật tư 

tại ký túc xá sinh viên; 

- Chủ trì xây d ng và đ  xuất k  hoạch mu  sắm các loại tr ng thi t bị tại ký túc 

xá; phối hợp với Phòng Quản trị xây d ng và đ  xuất k  hoạch cải tạo, sử  chữ , duy tu, 

bảo dưỡng thường xuyên các nhà ký túc xá và hạ tầng thu c phạm vi ký túc xá do đơn vị 

được gi o quản lý sử dụng; 

- Được quy n đi u ti t, luân chuyển, bố tr , sắp x p tr ng thi t bị giữ  các ký túc 

xá để phục vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu v  sử dụng, phù hợp với từng đối tượng ở 

trong m i ký túc xá, trên nguyên tắc ti t kiệm và hiệu quả (Lưu ý: phải lập sổ để theo 

dõi và phục vụ cho công tác kiểm kê định kỳ hàng năm); 

- Đối với việc mu  sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ như: Giường tủ, bàn 

gh , tài sản cố định khác, vật rẻ m u hỏng (N u được ủy quy n th c hiện), s u khi mu  

sắm phải có biên bản gi o nhận tài sản với Phòng Quản trị và phòng TC-KT để phục vụ 

công tác quản lý, thống kê tài sản chung toàn Trường; 

- Chủ trì và phối hợp các đơn vị chuyên môn th c hiện công tác kiểm kê tài sản 

hàng năm tại KTX; 

- Tr c ti p quản lý và phối hợp các đơn vị chuyên môn trong công tác quản lý sử 

dụng mạng internet, truy n hình cáp tại các nhà KTX. Chủ trì giám sát, xác nhận th nh 

toán hợp đồng dịch vụ truy n hình cáp tại KTX; 

- Th c hiện các công tác quản lý tài sản khác theo nhiệm vụ được gi o. 

 8. Phòng Tài chính - K  toán 
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 Th c hiện công tác k  toán tài sản theo ch  đ  k  toán hiện hành: Mở sổ tổng hợp 

và chi ti t theo dõi tài sản củ  các đơn vị trong toàn Trường; quản lý tài sản theo số 

lượng, khối lượng; nguyên giá, t nh giá trị h o mòn hàng năm; lưu giữ toàn b  chứng từ 

liên qu n đ n tài sản (trừ phi u bảo hành đã gi o đơn vị chuyên môn quản lý); 

 Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên qu n xây d ng k  hoạch ngân sách, d  toán 

mu  sắm, cải tạo và sử  chữ  hàng năm, xây d ng và triển kh i các văn bản liên quan 

đ n công tác quản lý tài sản; 

 Phối hợp Trung tâm CNTT hướng d n các đơn vị toàn Trường sử dụng phần 

m m quản lý tài sản, đảm bảo kh i thác đúng và đầy đủ các chức năng củ  phần m m 

phù hợp yêu cầu, chức năng quản lý ở từng đơn vị, nâng c o hiệu quả công tác quản lý 

tài sản; 

 Hướng d n, kiểm soát chi toàn diện đối với mọi hoạt đ ng mu  sắm, sử  chữ , 

th nh lý tài sản, đảm bảo đúng quy định hiện hành v  đấu thầu, xây d ng và ch  đ  tài 

ch nh, k  toán; 

 Phối hợp với các đơn vị chuyên môn và đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản kiểm tr  

tình trạng tài sản cần sử  chữ , mu  sắm mới trước khi triển kh i th c hiện; kiểm tr  

nghiệm thu th c t  đối với các công tác sử  chữ , mu  sắm tài sản trước khi ký các biên 

bản bàn gi o, nghiệm thu đư  vào sử dụng;  

 Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển kh i công tác kiểm kê tài 

sản định kỳ hàng năm theo quy ch  quản lý tài sản công, th c hiện công tác kiểm kê đ t 

xuất khi có yêu cầu củ  Nhà trường. Th m mưu cho BGH và hướng d n các đơn vị th c 

hiện công tác quản lý tài sản trong toàn Trường; 

Th c hiện các công tác quản lý tài sản khác theo nhiệm vụ được gi o. 

 

CHƢƠNG III 

NỘI DUNG MUA SẮM  SỬA CHỮA  THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY 

TRÌNH, THỦ TỤC MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 

 

Điều 6.  Đ i tƣợng áp dụng 

Quy định này áp dụng cho việc mu  sắm tài sản nhằm duy trì hoạt đ ng thường 

xuyên củ  đơn vị trong phạm vi k  hoạch, d  toán được gi o hàng năm. 

Đối với các d  án chi đầu tư phát triển (chi xây d ng, cải tạo, sử  chữ , mu  sắm 

tr ng thi t bị thu c các D  án đầu tư có Quy t định phê duyệt riêng), tùy từng trường 

hợp có thể vận dụng quy định này nhưng v  nguyên tắc phải th c hiện đúng theo quy 

định, trình t , thủ tục v  đấu thầu, quản lý đầu tư xây d ng cơ bản trong phạm vi thẩm 

quy n và quy định hiện hành củ  Nhà nước. 
 

Điều 7. Nội dung  u  sắ   sử  chữ  tài sản 
 

 1. Mu  sắ  tài sản hữu hình  g  : 

a) Tr ng thi t bị, phương tiện làm việc củ  các đơn vị; 

b) Bàn, gh , vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt đ ng thường xuyên; 

c) Máy móc, tr ng thi t bị phục vụ cho công tác chuyên môn, giảng dạy, phục vụ  n 

toàn l o đ ng, phòng cháy, chữ  cháy; 
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d) Các sản phẩm công nghệ thông tin gồm máy móc, thi t bị, phụ kiện, và các sản 
phẩm khác, b o gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (n u có); 

e) Phương tiện vận chuyển: ô tô; 

f) Sản phẩm in, tài liệu, biểu m u, ấn phẩm, văn hoá phẩm, sách, tài liệu, băng, đĩ ,  
phim ảnh và các sản phẩm khác để tuyên truy n, quảng bá và phục vụ cho công 

tác chuyên môn nghiệp vụ; 

g) Các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sử  chữ  máy móc tr ng thi t bị và phương tiện 
làm việc, các dịch vụ thuê đường truy n d n, thuê tư vấn, dịch vụ bảo hiểm và 

thuê các dịch vụ khác; 

h) Các loại tài sản hữu hình khác. 

 2. Mu  sắ  tài sản vô hình 

i) Phần m m máy vi t nh và các phần m m chuyên dụng khác; 

j) Bản quy n tác giả, bằng phát minh sáng ch ; 

k) Chương trình, bài giảng, ý tưởng kho  học; 
 

 3. Nội dung công tác sử  chữ   bảo dƣỡng 

a) Sử  chữ  bảo dưỡng thường xuyên tr ng thi t bị, phương tiện vận chuyển; 

b) Nâng cấp các phần m m (phần m m hệ thống công nghệ thông tin; phần m m 

quản lý, thư viện; 

c) Sử  chữ , cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng (đường, cống, hệ thống điện, nước, 
điện thoại, internet,...) 

d) Sử  chữ , cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, giảng đường, KTX, các khu v c phục 

vụ công c ng thu c phạm vi d  toán chi thường xuyên; 

e) Sử  chữ , cải tạo tài sản khác thu c phạm vi quản lý củ  Trường và trong d  toán 

chi sử  chữ  thường xuyên. 

 4. Ngu n  inh phí  u  sắ   sử  chữ  tài sản 

a) Kinh ph  được Nhà trường phân bổ chi ti t theo d nh mục, d  toán chi ti t v  
mu  sắm cho từng đơn vị (kinh ph  thường xuyên và không thường xuyên, các 

chương trình mục tiêu quốc gi , nghiên cứu kho  học,...); 

b) Nguồn viện trợ, tài trợ, d  án trong và ngoài nước (trừ trường hợp phải mu  sắm 
theo yêu cầu củ  nhà tài trợ); 

c) Nguồn thu từ ph , lệ ph  được sử dụng theo quy định củ  pháp luật; 

d) Nguồn kinh ph  từ quỹ phát triển hoạt đ ng s  nghiệp, quỹ phúc lợi củ  Trường; 

e) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. 

Điều 8. Thẩ  quyền quy t định  u  sắ  và đấu thầu 

 1. Thẩ  quyền quy t định  u  sắ  tài sản  cải tạo sử  chữ   

1.1 Từ ngu n  inh phí ngân sách Nhà nƣớc: 

Hiệu trưởng (hoặc người được Hiệu trưởng ủy quy n) phê duyệt k  hoạch và d  

toán mu  sắm, sử  chữ  thường xuyên theo thẩm quy n được quy định ở mục (2) dưới 

đây đối với các khoản mu  sắm, cải tạo sử  chữ , xây d ng có giá trị dưới 100 triệu 

đồng/gói thầu. 
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Đối với d  án đầu tư xây d ng cơ bản và các khoản mu  sắm, cải tạo sử  chữ  có 

giá trị lớn, B n Cơ sở Vật chất là đơn vị th m mưu, đ  xuất để BGH xem xét trước khi 

trình cơ qu n có thẩm quy n quy t định. 

1.2 Từ ngu n  inh phí tự bổ sung và các quỹ củ  Trƣờng: 

Hiệu trưởng (hoặc người được Hiệu trưởng ủy quy n) quy t định việc lập k  

hoạch, d  toán, phê duyệt th c hiện d  án đầu tư xây d ng cơ bản, mu  sắm tr ng thi t 

bị để đầu tư cơ sở vật chất theo các quy định v  mu  sắm tài sản công, quy định v  đầu 

tư xây d ng cơ bản củ  các cơ qu n quản lý Nhà nước. 

Đối với các khoản mu  sắm, cải tạo sử  chữ  có giá trị lớn (Mua sắm tài sản có 

giá trị trên 500 triệu đồng/gói thầu; xây d ng, cải tạo, sử  chữ ...có giá trị tổng d  toán 

trên 1.000 triệu đồng: B n Cơ sở Vật chất là đơn vị th m mưu và đ  xuất để BGH xem 

xét quy t định. Trường hợp cần thi t có thể lấy ý ki n đóng góp r ng rãi củ  H i đồng 

Trường hoặc cán b  viên chức trong toàn Trường trước khi quy t định. 

Phụ trách các đơn vị căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt đ ng củ  đơn vị để 

trình duyệt k  hoạch, d  toán mu  sắm tài sản cho đơn vị mình theo đúng trình t , thủ 

tục mu  sắm tài sản. Việc quy t định và phê duyệt mu  sắm tài sản phải th c hiện trên 

nguyên tắc phù hợp và ti t kiệm, không mu  sắm đối với những tài sản mà trường có thể 

đi u chuyển n i b . Việc mu  sắm chỉ được th c hiện s u khi k  hoạch và d  toán củ  

đơn vị đã được người có thẩm quy n duyệt. 

2. Thẩ  quyền ph  duyệt dự án đầu tƣ  dự toán,    hoạch lự  chọn nhà 

thầu, h  sơ  ời thầu và   t quả lự  chọn nhà thầu 

 2.1. Đối với các d  án, d  toán sử dụng các nguồn kinh ph  ngân sách Nhà nước 

(NSNN) (Vốn xây d ng cơ bản (XDCB) tập trung, kinh ph  CTMTQG, kinh ph  không 

thường xuyên...) do Trường Đại học Hà N i được gi o làm chủ đầu tư: Căn cứ D  án, 

d  toán và K  hoạch đấu thầu đã được cấp có thẩm quy n phê duyệt, Hiệu trưởng phê 

duyệt hồ sơ mời thầu và k t quả l   chọn nhà thầu.  

2.2. Đối với các d  án đầu tư XDCB, mu  sắm tài sản, sử  chữ  lớn TSCĐ từ 

nguồn kinh ph  t  bổ sung (Ph  và lệ ph  được để lại theo ch  đ  và các quỹ củ  trường): 

Hiệu trưởng phê duyệt d  án đầu tư, báo cáo KTKT, d  toán chi ti t, các thủ tục l   

chọn nhà thầu và quy t toán vốn đầu tư hoàn thành theo các quy định hiện hành củ  Nhà 

nước. 

 2.3. Th nh lý tài sản: 

 - Đối với tài sản th nh lý là nhà, vật ki n trúc gắn li n với đất, ô tô, tài sản cố 

định có giá trị trên 500 triệu đồng/tài sản: B  GD & ĐT quy t định và phê duyệt hoặc 

phân cấp, ủy quy n cho Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt. 

 - Đối với các tài sản khác: Do Hiệu trưởng Nhà trường quy t định phê duyệt. 

 2.4. Thẩm quy n phê duyệt trong m t số trường hợp khác: Theo ủy quy n, phân 

cấp củ  B  GD&ĐT. 

Điều 9. Hình thức lự  chọn nhà thầu  quy trình  thủ tục  u  sắ   sử  chữ  

tài sản 

1. Lự  chọn nhà thầu cung cấp hàng hó   dịch vụ  cải tạo  sử  chữ  

 1.1. Việc l   chọn nhà thầu cung cấp hàng hó , dịch vụ, sử  chữ  tài sản th c 

hiện theo quy định hiện hành củ  Nhà nước v  l   chọn nhà thầu trong mu  sắm tài sản, 

đầu tư xây d ng cơ bản. Ngoài r , căn cứ quy mô, t nh chất củ  từng gói thầu mu  sắm 
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để vận dụng hình thức l   chọn nhà thầu phù hợp, đảm bảo đúng quy định, giảm thủ tục 

hành ch nh và hiệu quả trong đầu tư mu  sắm. 

 1.2. Chi ti t các hình thức l   chọn nhà thầu theo quy định hiện hành củ  Nhà 

nước th c hiện theo hướng d n tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định này. Khi 

Nhà nước th y đổi quy định, Nhà trường sẽ có hướng d n sử  đổi, bổ sung s u. 

2. Quy trình  thủ tục cụ thể về  u  sắ   sử  chữ  tài sản    

2.1. Quy trình thủ tục v  mu  sắm tài sản, cải tạo sử  chữ  có t nh chất xây d ng 

th c hiện theo hướng d n chi ti t tại Phụ lục 1 và Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy 

định này. 

2.2. Các biểu m u liên qu n theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo quy 

định này. 

 2.3. Yêu cầu v  xử lý đối với việc mu  sắm, sử  chữ  đ t xuất:  

Trong vòng 02 ngày s u khi nhận được đ  nghị, đơn vị chuyên môn phải có 

thông tin phản hồi v  phương án xử lý cho đơn vị đ  xuất và báo cáo BGH. S u khi 

được người có thẩm quy n phê duyệt k  hoạch mu  sắm, sử  chữ , đơn vị chuyên môn 

được gi o nhiệm vụ tr c ti p chủ trì mu  sắm, sử  chữ  phải có trách nhiệm triển kh i 

ng y việc th c k  hoạch và thông báo cho đơn vị có nhu cầu mu  sắm bi t v  thời gi n 

th c hiện mu  sắm, sử  chữ , kịp thời phục vụ công tác củ  các đơn vị. Các trường hợp 

th c hiện chậm so với k  hoạch đ u phải có báo cáo giải trình với BGH và thông báo 

cho đơn vị có nhu cầu mu  sắm, sử  chữ  bi t và có hướng khắc phục kịp thời (nên để ở 

nơi khác). 

 

CHƢƠNG IV 

QUẢN LÝ VIỆC KHAI THÁC  SỬ DỤNG TÀI SẢN 

 
Điều 10. Y u cầu về quản l   sử dụng tài sản 
 

 1. Các đơn vị trực ti p sử dụng tài sản 

1.1. Sử dụng tài sản được gi o đúng mục đ ch, phù hợp và ti t kiệm. Những tài 

sản có thể dùng chung cho nhi u b  phận củ  cùng m t đơn vị thì được tr ng bị dùng 

chung.   

1.2. Căn cứ vào nhu cầu n i b , trưởng đơn vị sử dụng có quy n đi u chuyển tài 

sản giữ  các b  phận trong n i b  đơn vị mình để kh i thác sử dụng hiệu quả.  

1.3. Khi không có nhu cầu sử dụng tài sản nữ , đơn vị phải báo cáo Nhà trường 

và làm các thủ tục đi u chuyển và trong thời gi n chư  có quy t định xử lý, bàn gi o tài 

sản, đơn vị phải có trách nhiệm giữ gìn bảo quản như các tài sản đ ng sử dụng bình 

thường, không được t  ý chuyển tài sản vào những nơi không đúng quy định củ  

trường; S u khi đi u chuyển tài sản, căn cứ biên bản bàn gi o tài sản, đơn vị đi u chỉnh 

số liệu trong sổ theo dõi tài sản củ  đơn vị mình cho khớp đúng số liệu th c t  với số 

liệu trong sổ quản lý tài sản củ  Phòng TC-KT. 

1.4. Mọi trường hợp làm mất hoặc hư hỏng tài sản đ u phải báo cáo với phòng 

chuyên môn bằng văn bản để xác định nguyên nhân và trình Hiệu trưởng xử lý.  
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1.5. Không được cho thuê hoặc sử dụng tài sản củ  đơn vị vào mục đ ch cá nhân 

hoặc vào mục đ ch riêng ngoài nhiệm vụ chuyên môn củ  đơn vị khi chư  được s  cho 

phép củ  Nhà trường. Đối với m t số tài sản đặc biệt gi o cho cá nhân sử dụng lưu đ ng 

(máy t nh xách t y, máy qu y video, máy ảnh...), đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi quản 

lý; cá nhân chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị; trường hợp cá nhân không có nhu 

cầu sử dụng nữ  hoặc nghỉ công tác, v  hưu...thì phải bàn gi o lại cho đơn vị quản lý. 

Trường hợp đơn vị không sử dụng nữ  thì bàn gi o lại cho Nhà trường qu  các đơn vị 

chuyên môn và Phòng TC-KT. 

1.6. Khi nhận được tài sản do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, 

tặng, đơn vị phải báo cáo BGH, Phòng TC-KT và các đơn vị chức năng liên qu n để ghi 

sổ quản lý tài sản trước khi đư  vào sử dụng tại đơn vị. N u không có nhu cầu sử dụng 

hoặc sử dụng không phù hợp, đơn vị bàn gi o cho Nhà trường để đi u đ ng cho đơn vị 

khác sử dụng phù hợp hơn. Đồng thời, đơn vị phải chuyển gi o tài liệu chứng từ liên 

qu n đ n tài sản được tài trợ, giá trị củ  tài sản được tài trợ. Trường hợp tài sản tài trợ 

không có tài liệu chứng từ xác định được giá trị, B n Cơ sở Vật chất Nhà trường có 

trách nhiệm định giá tài sản hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ năng l c pháp lý và chuyên 

môn xác định giá trị tài sản để ghi sổ k  toán. 

1.7. Các đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản có trách nhiệm cập nhật tài sản củ  đơn 

vị vào phần m m quản lý tài sản củ  Trường (Khi được phân quy n). 

 2. Các đơn vị chuyên môn quản l  việc  h i thác  sử dụng tài sản 

2.1. Phòng Tài chính- K  toán 

Quản lý tài sản cả v  hiện vật và giá trị, kh i thác sử dụng và th c hiện ch  đ  

đăng ký, báo cáo, kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định củ  Nhà nước và củ  Trường. 

Lập hồ sơ cho m i tài sản, b o gồm: Biên bản gi o nhận tài sản củ  Trường với 

đơn vị, sổ theo dõi vận hành, sổ hướng d n sử dụng, các tài liệu khác liên qu n. Tài sản 

phải được phân loại, thống kê, đánh số, đánh mã, dán tem kiểm kê, quản lý trong sổ theo 

dõi tài sản củ  đơn vị. Các tài sản do viện trợ, bi u, tặng,… đ u phải xác định nguyên 

giá, t nh h o mòn, lập hồ sơ quản lý như các tài sản mu  sắm. Những tài sản đã t nh đủ 

h o mòn nhưng v n còn sử dụng bình thường thì ti p tục được quản lý sử dụng như 

những tài sản khác. 

Chủ trì và phối hợp các đơn vị chuyên môn đ  xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt 

các quy định v  việc sử dụng tài sản vào mục đ ch cho thuê để sản xuất, kinh do nh, 

dịch vụ. Mọi hoạt đ ng này phải được phép củ  Hiệu trưởng trước khi th c hiện (Hợp 

đồng cho thuê; văn bản phê duyệt mức thu,...). Tài sản sử dụng vào các hoạt đ ng sản 

xuất kinh do nh hoặc cho thuê đ u phải tr ch khấu h o tài sản theo quy định củ  Nhà 

nước. 

Phối hợp các đơn vị chức năng xây d ng các văn bản liên qu n đ n định mức 

đơn giá, sử dụng tài sản cho phù hợp. 

2.2. Các đơn vị chuyên môn khác 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và theo phân cấp quản lý tài sản thường xuyên 

kiểm tr , giám sát việc sử dụng tài sản củ  các đơn vị trong toàn Trường và tài sản sử 

dụng chung thu c phạm vi được gi o trách nhiệm quản lý chung; kịp thời phát hiện 

những bất hợp lý trong sử dụng, bảo quản tài sản. 
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Nắm chắc tình hình tài sản hiện có trong toàn Trường và từng đơn vị (Số lượng, 

nơi sử dụng, phân loại, đánh giá tình trạng chất lượng tài sản...); kiểm tr  xử lý kịp thời 

các trường hợp hư hỏng để có k  hoạch sử  chữ . Lưu giữ, bảo quản hồ sơ kỹ thuật củ  

từng loại tài sản. 

Lưu giữ các hồ sơ tài liệu liên qu n đ n tài sản: Biên bản nghiệm thu, bàn gi o 

đư  vảo sử dụng; hồ sơ kỹ thuật củ  tài sản; Giấy bảo hành củ  nhà sản xuất hoặc c m 

k t bảo hành sản phầm củ  đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa; hồ sơ thi t k , hoàn công 

(đối với tài sản là công trình ki n trúc); các biên bản đi u chuyển, bàn gi o n i b , biên 

bản th nh lý tài sản. 

Phối hợp Phòng TC-KT tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm và trình Hiệu trưởng 

quy t định đi u chuyển tài sản giữ  các đơn vị khi cần thi t. 

Xây d ng và đ  xuất định mức tr ng bị tài sản cho các đơn vị; th c hiện chức 

năng đi u đ ng, luân chuyển tài sản trong phạm vi toàn trường để sử dụng tài sản hợp 

lý, có hiệu quả. 

Xây d ng và đ  xuất Nhà trường phê duyệt định mức thu đối với các trường hợp 

cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường sử dụng cơ sở vật chất củ  Trường 

(phòng học, h i trường, tr ng thi t bị...); Th y mặt Nhà trường kiểm tr , giám sát việc 

th c hiện; xác nhận để làm căn cứ cho phòng TC-KT thu ti n sử dụng CSVC đầy đủ, 

đúng hạn. Các hợp đồng cho thuê sử dụng CSVC củ  Trường phải được gửi cho Phòng 

TC-KT để theo dõi thu. 

Không được t  ý cho thuê cơ sở vật chất khi chư  có văn bản phê duyệt củ  

Trường. N u vi phạm, tùy từng trường hợp và mức đ  vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo 

quy định củ  Trường. 

Điều 11. Kiể     tài sản 

1. Phòng Tài chính - K  toán: Chủ trì tổ chức công tác kiểm kê tài sản hàng năm 

theo ch  đ  hiện hành; kiểm kê bất thường theo quy t định củ  Hiệu trưởng khi cần thi t 

(do bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể đơn vị hoặc tổng kiểm kê theo chủ trương củ  

Nhà nước); phát hành m u biểu, sổ sách và hướng d n các đơn vị th c hiện. Báo cáo k t 

quả Kiểm kê và biện pháp xử lý trình Hiệu trưởng quy t định. 

2. Các đơn vị chuyên môn khác: Phối hợp với Phòng TC-KT th c hiện công tác 

kiểm kê. Tổng hợp số liệu, giải trình v  s  bi n đ ng tài sản trong phạm vi được gi o 

quản lý. 

3. Các đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản: Th c hiện kiểm kê tài sản củ  đơn vị mình 

theo yêu cầu, hướng d n củ  B n kiểm kê. Trường hợp kiểm kê phát hiện thừ , thi u tài 

sản, đơn vị phải giải trình rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm, đ  xuất biện pháp xử lý. Ký 

xác nhận vào biên bản kiểm kê tài sản. Lưu giữ sổ tài sản và ghi chép tình hình bi n đ ng 

tài sản ở đơn vị theo hướng d n củ  Phòng TC-KT 

Điều 12. Bảo dƣỡng tài sản 

 1. Trách nhiệ  củ  các đơn vị chuyên môn 

1.1. D nh mục tài sản, định kỳ bảo dưỡng, ch  đ  bảo dưỡng theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật củ  từng loại tài sản do các đơn vị chuyên môn xây d ng, trình lãnh đạo Trường phê 

duyệt để thống nhất quản lý trong toàn Trường.  
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1.2. Đầu năm tài ch nh, các đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản chủ đ ng lập k  hoạch 

và đ  nghị Nhà trường bảo dưỡng tài sản củ  đơn vị mình gửi các đơn vị chuyên môn để 

tổng hợp và lập k  hoạch bảo dưỡng tài sản trong phạm vi toàn Trường, lập d  toán, l   

chọn nhà thầu để triển kh i th c hiện k  hoạch. Riêng đối với ô tô, Phòng TC-HC lập k  

hoạch bảo dưỡng định kỳ, l   chọn cơ sở bảo dưỡng có uy t n. 

1.3. Các đơn vị chuyên môn và đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản có trách nhiệm 

cùng giám sát quá trình th c hiện hợp đồng, nghiệm thu công tác bảo dưỡng tài sản. 

 2. Quy trình  thủ tục về bảo dƣỡng tài sản 

2.1. Các đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản lập Giấy đ  nghị bảo dưỡng tài sản trong 

trường hợp phát hiện tài sản có dấu hiệu hoạt đ ng không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật 

hoặc tài sản đã đ n chu kỳ phải bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn củ  nhà sản xuất. 

2.2. Các đơn vị chuyên môn tổng hợp số liệu nhu cầu củ  các đơn vị, kiểm tr  hiện 

trạng, xem xét đánh giá và đối chi u t nh phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức và ch  đ  

bảo dưỡng củ  từng loại tài sản; trình k  hoạch, d  toán để phê duyệt th c hiện. Đối với 

m t số loại tài sản đặc thù (hệ thống đi u hò , th ng máy, hệ thống thoát nước hạ tầng,...), 

các đơn vị chuyên môn cần chủ đ ng lập k  hoạch, d  toán bảo dưỡng định kỳ và chủ trì 

triển kh i th c hiện. 

 2.3. Các đơn vị chuyên môn phối hợp Phòng TC-KT l   chọn nhà thầu, tổ chức 

ký hợp đồng và giám sát th c hiện; 

2.4. Các đơn vị th m gi  nghiệm thu công tác bảo dưỡng tài sản gồm: Đơn vị tr c 

ti p sử dụng tài sản được bảo dưỡng; đơn vị chuyên môn; Phòng TC-KT; 

2.5. Đơn vị chuyên môn chủ trì đ  nghị th nh toán. Hồ sơ gồm: 

 K  hoạch, d  toán bảo dưỡng tài sản đã được duyệt; 

 Các văn bản phê duyệt l   chọn nhà thầu (báo giá được duyệt, quy t định phê 

duyệt chỉ định thầu...); 

 Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu, th nh lý, hó  đơn tài ch nh; 

 Các hó  đơn chứng từ liên qu n khác (n u có). 

 
 

CHƢƠNG V 

ĐIỀU CHUYỂN  THANH LÝ TÀI SẢN 

 

Điều 13. Quy trình  thủ tục trong điều chuyển tài sản 

 1. Việc đi u chuyển tài sản được th c hiện trong các trường hợp s u: 

 Tài sản đã hỏng, không sử  chữ  được, đơn vị trả lại Trường để mu  th y th ; 

 Đơn vị không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không phù hợp, đ  nghị trả lại 

để Trường đi u chuyển cho đơn vị khác; 

 Do sáp nhập, chuyển, tách đơn vị; 

 Đi u chuyển theo yêu cầu quản lý củ  Trường. 

 2. Tài sản được mu  sắm, tr ng bị cho các đơn vị là tài sản củ  Trường, các đơn 

vị không được t  ý cho mượn, đư  r  khỏi đơn vị hoặc t  ý đi u chuyển s ng đơn vị 
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khác. Khi chư  có quy t định đi u chuyển và biên bản bàn giao tài sản cho nhà trường 

thì tài sản dù là đã hư hỏng v n thu c trách nhiệm quản lý củ  đơn vị. 

 Các bƣớc thực hiện điều chuyển tài sản: 

 Bƣớc 1: Căn cứ vào tình hình sử dụng tài sản th c t  tại đơn vị, Trưởng đơn vị 

làm Giấy đ  nghị đi u chuyển tài sản (M u do Phòng TC-KT hướng d n), trong đó nêu 

rõ tình trạng tài sản, lý do, nguyên nhân không sử dụng tài sản, gửi các đơn vị chuyên 

môn (đơn vị chức năng quản lý tài sản củ  Trường theo phân cấp) để xem xét và có ý 

ki n, trình BGH quy t định.  

 Bƣớc 2: Sau khi có ý ki n củ  các đơn vị quản lý và quy t định củ  Hiệu trưởng, 

tài sản được trả v  kho củ  Nhà trường để xử lý hoặc chuyển gi o ngay cho đơn vị khác. 

Căn cứ quy t định được phê duyệt và biên bản gi o nhận tài sản, các đơn vị tr c ti p sử 

dụng tài sản ghi theo dõi tăng, giảm tài sản trên sổ tài sản củ  đơn vị mình. 

 

Điều 14. Quy trình, thủ tục th nh l  tài sản 

1. Các tài sản cố định được phép thanh lý trong các trường hợp và đi u kiện sau: 

Đã hư hỏng, không sử  chữ  khắc phục được; sử dụng không phù hợp nhu cầu củ  đơn 

vị nhưng không thể đi u chuyển n i b  cho các đơn vị khác củ  Trường; đã được các 

đơn vị chuyên môn quản lý tài sản củ  Trường kiểm tra, xác minh và có ý ki n ch nh 

thức thống nhất đ  nghị cho th nh lý. 

2. Các tài sản được phép th nh lý nêu trên không phân biệt còn hoặc đã h t thời 

hạn sử dụng và t nh h o mòn. 

 3. Các bƣớc thực hiện th nh l  tài sản 

 Bƣớc 1:  Các đơn vị sử dụng tài sản lập danh sách và báo cáo Nhà trường những 

tài sản đã hư hỏng không thể sử  chữ  hoặc không cần sử dụng theo quy định tại mục 1, 

Đi u 23, để bàn gi o lại cho Nhà trường. 

 Bƣớc 2:  Các đơn vị quản lý tài sản củ  Trường theo phân cấp quản lý kiểm tr  

xác minh và phối hợp Phòng Tài chính-K  toán lên d nh mục tài sản cố định cần th nh 

lý, đ  xuất H i đồng Thanh lý tài sản củ  Trường cho phép thanh lý. Phòng TC-KT chủ 

trì lập Tờ trình xin th nh lý tài sản theo m u. 

 Bƣớc 3: Trách nhiệm, quy n hạn củ  H i đồng Thanh lý tài sản  

 Xem xét quy t định cho th nh lý tài sản: Căn cứ Biên bản họp H i đồng Thanh 

lý tài sản, Trường đ  nghị B  Giáo dục và Đào tạo r  quy t định th nh lý hoặc 

Trường r  quy t định th nh lý theo ủy quy n củ  B . Phòng TC-KT chủ trì lập 

Tờ trình xin th nh lý tài sản gửi B  GD&ĐT phê duyệt hoặc soạn thảo quy t 

định th nh lý tài sản do Hiệu trưởng ký. 

 Quy t định hình thức xử lý tài sản th nh lý: Hủy; Bán thu hồi vốn và giá bán 

th nh lý. Trường hợp H i đồng Thanh lý tài sản không đủ năng l c chuyên 

môn để định giá tài sản th nh lý thì thuê cơ qu n chuyên môn có thẩm quy n 

xác định giá. 

 Bƣớc 4:  Xử lý đối với tài sản đã có quy t định th nh lý 

 Các đơn vị chuyên môn chủ trì, phối hợp Phòng TC-KT xử lý đối với tài sản đã 

có quy t định th nh lý.  

 Đối với những tài sản được xác định xử lý là bán thu hồi vốn theo quy t định 

th nh lý tài sản, đơn vị phối hợp với Phòng TC-KT lên k  hoạch bán (Trình 
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phương án bán, giá bán; Thông báo công kh i trong m t khoảng thời gi n nhất 

định, căn cứ vào nhu cầu và giá đăng ký mu  để xét giá bán trình BGH quy t 

định); bán và thu hồi ti n n p vào Quỹ Phát triển hoạt đ ng s  nghiệp củ  

Trường theo quy định s u khi đã trừ chi ph  th nh lý tài sản. 

 Phòng TC-KT căn cứ Quy t định th nh lý TSCĐ và k t quả xử lý tài sản th nh 

lý (trong trường hợp có bán thu hồi vốn) để ghi giảm số lượng, giá trị (nguyên 

giá, h o mòn) trên sổ k  toán theo ch  đ  k  toán hiện hành. 

Chƣơng VI 

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ  SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG  

VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 

Điều 15.  Xử l  vi phạ  về quản l   sử dụng tài sản công  

1. Hình thức xử lý vi phạm v  quản lý, sử dụng tài sản công 

a)  Nhắc nhở; 

b)  Thông báo trong toàn trường; 

c)  Đ  nghị hạ bậc khi xét d nh hiệu thi đu ; 

d)  Đ  nghị xử lý kỷ luật. 

2. Hình thức nhắc nhở được áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân có 
hành vi vi phạm lần đầu các quy định v  quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Trường hợp các tổ chức, đơn vị và cá nhân đã được nhắc nhở nhưng v n ti p 
tục có hành vi vi phạm quy định v  quản lý, sử dụng tài sản công thì bị xử lý bằng hình 

thức thông báo công kh i trong toàn Trường. 

4. Các tổ chức, đơn vị để trong đơn vị mình tái diễn cùng m t hành vi vi phạm từ 
05 lần trở lên trong m t năm hoặc tùy theo mức đ  vi phạm, thì bị đ  nghị hạ m t cấp 

khi xét d nh hiệu thi đu  trong năm. 

5. Các cá nhân vi phạm các quy định củ  quy ch  này từ 05 lần trở lên trong m t 

năm hoặc tùy theo mức đ  vi phạm, thì bị đ  nghị xử lý kỷ luật. 

6. Người vi phạm các quy định củ  quy ch  này để xảy r  thiệt hại tài sản công, 
ngoài việc bị xử lý theo các hình thức trên còn phải bị xử lý trách nhiệm vật chất theo 

quy định hiện hành. 

Điều 16. Xử l  trách nhiệ  vật chất đ i với cán bộ  công chức và ngƣời l o 

động 

1. Hình thức xử lý trách nhiệm vật chất 

a) Bồi thường. 

b) Bồi thường và đ n bù chi ph  khắc phục hậu quả do vi phạm gây r . 

2. Cán b , công chức, người l o đ ng gây r  thiệt hại tài sản công, dù cố ý h y 
không cố ý, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy t định củ  người có thẩm 

quy n. 

3. Cán b , công chức, người l o đ ng vi phạm các quy định củ  quy ch  này để 

xảy r  thiệt hại tài sản công hoặc gây thiệt hại công sức l o đ ng củ  người khác, ngoài 

việc phải bồi thường giá trị tài sản bị thiệt hại còn phải đ n bù chi ph  khắc phục hậu 

quả do việc vi phạm gây r . 
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4. Mức bồi thường và đ n bù chi ph  khắc phục hậu quả được xây d ng trên cơ sở 

giá trị thiệt hại củ  tài sản và chi ph  để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây r .  

5. Các phòng chức năng (Phòng TC-KT, Phòng QT, Phòng TB&CN,...) xác định 

giá trị thiệt hại củ  tài sản làm cơ sở áp dụng trong việc xử lý trách nhiệm vật chất đối 

với cán b , công chức và người l o đ ng gây r  thiệt hại tài sản công tại Nhà trường. 

Điều 17. Thẩ  quyền quy t định xử l  vi phạ  về quản l   sử dụng tài sản 

công và xử l  trách nhiệ  vật chất 

1. Hiệu trưởng quy t định hình thức xử lý vi phạm quy định v  quản lý, sử dụng 
tài sản công và hình thức xử lý trách nhiệm vật chất đối với đối tượng bị xử lý là tổ 

chức, đơn vị hoặc các cán b , công chức cấp phòng và tương đương trở lên. 

2. Trưởng Phòng HCTH quy t định hình thức xử lý vi phạm quy định v  quản lý, 
sử dụng tài sản công và hình thức xử lý trách nhiệm vật chất đối với các đối tượng bị xử 

lý khác. 

Điều 18. Hội đ ng xử l  trách nhiệ  vật chất 

1. H i đồng xử lý trách nhiệm vật chất được thành lập khi có yêu cầu xử lý trách 
nhiệm vật chất đối với cán b , công chức, người l o đ ng, b o gồm: 

a) Trưởng đơn vị (hoặc cấp phó) đơn vị củ  người bị xử lý làm Chủ tịch H i 

đồng; 

b) Đại diện Nhà trường (Phòng TC-KT và phòng chức năng) làm ủy viên; 

c) Đại diện B n chấp hành Công đoàn trường làm ủy viên; 

d) Trường hợp cần thi t Chủ tịch H i đồng có thể mời chuyên gi  hoặc thuê tư 
vấn giám định mức đ  thiệt hại tài sản. 

2. H i đồng xử lý trách nhiệm vật chất có nhiệm vụ xem xét, đánh giá t nh chất 
củ  hành vi gây r  thiệt hại, mức đ  thiệt hại; xác định trách nhiệm củ  người gây r  

thiệt hại và cán b , công chức có liên qu n; ki n nghị với người có thẩm quy n v  mức 

và phương thức bồi thường thiệt hại. 

3. H i đồng xử lý trách nhiệm vật chất làm việc theo nguyên tắc: 

a)  Khách qu n, dân chủ và tuân theo quy định củ  pháp luật; 

b)  Việc ki n nghị mức và phương thức bồi thường được th c hiện bằng hình thức 
bỏ phi u k n và theo nguyên tắc đ  số; 

c)  Các cu c họp củ  H i đồng phải có s  th m gi  củ  cán b , công chức, người 

l o đ ng gây r  thiệt hại và có biên bản để thông qu  và Chủ tịch H i đồng ký. Trường 

hợp người gây r  thiệt hại được H i đồng mời 02 lần mà không đ n thì H i đồng v n 

họp và người gây thiệt hại phải chấp hành quy t định bồi thường thiệt hại. 

Điều 19. Trình tự và thủ tục xử l  vi phạ  quy định về quản l   sử dụng tài 

sản công. 

1. Thông báo vi phạm  

Các tổ chức, đơn vị và cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm các quy định củ  

quy ch  này hoặc phát hiện cán b , công chức và người l o đ ng làm thất thoát, mất, hư 

hỏng tài sản công thì thông báo bằng mọi hình thức (thông báo tr c ti p, qu  điện thoại, 

gửi văn bản...) đ n các phòng chức năng quản lý tài sản. 

2. Lập biên bản vi phạm 
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Khi nhận được thông báo v  vi phạm quy định v  quản lý, sử dụng tài sản công, 

phòng chức năng ti n hành kiểm tr  xác minh, nhắc nhở, sơ b  đánh giá thiệt hại, lập 

biên bản vi phạm quy định v  quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo người có thẩm 

quy n xử lý vi phạm nêu tại quy ch  này và trưởng đơn vị củ  cán b , công chức, người 

l o đ ng vi phạm. 

3. Trưởng đơn vị yêu cầu cán b , công chức, người l o đ ng vi phạm quy định v  
quản lý, sử dụng tài sản công hoặc người gây r  thiệt hại tài sản công trong thời hạn 02 

ngày vi t bản tường trình v  vụ việc, đ  xuất hướng giải quy t. 

4. Quy t định xử lý vi phạm 

Căn cứ quy định này, biên bản vi phạm quy định v  quản lý, sử dụng tài sản công 

và bản tường trình củ  người vi phạm hoặc người gây r  thiệt hại tài sản công, người có 

thẩm quy n xem xét, quy t định xử lý vi phạm và r  văn bản: 

a)  Yêu cầu Phòng HCTH nhắc nhở hoặc thông báo công kh i trong toàn cơ qu n 
đối với các trường hợp bị xử lý theo các hình thức nhắc nhở hoặc thông báo trong toàn 

Trường. 

b)  Yêu cầu trưởng đơn vị có cán b , công chức, người l o đ ng vi phạm làm thủ 
tục xử lý vi phạm đối với các trường hợp cán b , công chức, người l o đ ng bị xử lý 

theo các hình thức nêu tại các đi u củ  quy ch  này. 

c)  Yêu cầu Phòng HCTH làm thủ tục xử lý vi phạm đối với các trường hợp bị xử 
lý theo hình thức nêu tại Quy ch  này. 

d)  Yêu cầu Phòng TCCB làm thủ tục xử lý vi phạm đối với các trường hợp các tổ 

chức, đơn vị, cá nhân là cán b  cấp vụ và tương đương trở lên bị xử lý theo hình thức 

nêu tại các đi u khoản trên. 

5. Th c hiện quy t định xử lý vi phạm theo yêu cầu củ  người có thẩm quy n: 

a)  Phòng HCTH gửi văn bản đ n các cá nhân, tổ chức, đơn vị vi phạm để nhắc 
nhở hoặc thông báo công kh i trên các bảng thông tin củ  cơ qu n hoặc thông báo tại 

các cu c họp gi o b n công tác hàng tháng củ  cơ qu n B . 

b)  Trình t  xử lý kỷ luật, xem xét hạ bậc d nh hiệu thi đu  đối với các tổ chức, 

đơn vị và cá nhân vi phạm các quy định v  quản lý, sử dụng tài sản công  th c hiện theo 

quy định củ  Luật Cán b , Công chức, Luật L o đ ng, Luật Thi đu  Khen thưởng và các 

quy định hiện hành củ  Nhà nước. 

Điều 20. Trình tự và thủ tục xử l  trách nhiệ  vật chất đ i với cán bộ  công 

chức và ngƣời l o động 

1. Đơn vị có cán b , công chức, người l o đ ng gây r  thiệt hại tài sản công lập 
hồ sơ xử lý trách nhiệm vật chất, b o gồm: 

a)  Văn bản củ  người có thẩm quy n yêu cầu trưởng đơn vị làm thủ tục xử lý 
trách nhiệm vật chất ; 

b)  Bản tường trình củ  cán b , công chức, người l o đ ng gây r  thiệt hại; 

c)  Các văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại và giá trị thiệt hại củ  tài sản do 
Phòng TC-KT cung cấp; 

đ) Các văn bản khác có liên qu n. 

2. Người có thẩm quy n nêu thành lập H i đồng xử lý trách nhiệm vật chất. 



3. H$i d8ng d8ng xu 19 trach nhiem v8t chit xem xkt, c6 v2n bhn ki6n nghj muc 
b8i thubng va phucmg thuc b8i thubng gui d6n ngubi c6 thhm quydn. 

4. ~ u y k t  d b h  b8i thubng thiet hai 

a) Can cir kikn nghj cba Hoi d8ng xu 19 trach nhiem vat chit, ngtrbi c6 thim 
quy&n ra quy6t d b h  b8i thubng thiet hai. Trong quy6t dinh ghi r6 muc, phumg thuc va 
thbi han b8i thubng. 

b) Tnrbng hgp nguiri c6 thim quy&n c6 9 ki6n khac viri ki6n nghj cba Hoi d8ng 
xu 19 trach nhiem @t ch% thi ngubi c6 thim quykn quy6t ddjh va chju trach nhiem v& 
quy6t djnh 66 tnrirc phap lugt. 

. 5. Thuc hien quykt djnh b8i thubng thiet hai 

a) Can bij, c8ng chuc, ngubi lao dong g8y ra thiet hai phhi thuc hien dung thiri 
hpn, muc va phuong thdc b8i t h u h g  ghi trong quy&t djnh b8i thubng thiet hai. 

b) Phong TC-KT c6 trach nhiem thu the0 phumg thuc b8i thubng (trir vao 
lumg, thu tidn mat.. .) ghi trong quy6t ddjh bbi thubng thiet hai. 

c) Viec quhn 19 va su dung tidn, tai shn bbi thubng thiet hai duqc thuc hien the0 
cac quy djnh cba nha nuirc. 

CHU'O'NG VII. TO C H ~ C  T H W  HIEN 

~ i & u  21. Cac don vj trong t o h  Tnrimg c6 trach nhiem thuc hien nghiBm tuc quy 
djnh nay. Trong qua trinh thuc hien, nku c6 v u h g  mhc dd nghi cac d m  v/ phhn anh, 
dong gop 9 ki6n cho Nha tnrimg qua cac don vj chuc ngng d& bd sung, sua ddi kip thbi. 

Khi Nha nbirc c6 thay d6i bd sung c6c quy ddjh, cac d m  v/ chirc ning phhi ch6 
dong ra soat lai quy chi  nay d& didu chinh, bd sung va h u h g  d8n thuc hien cho phu 
h w .  

~ i B u  22. PMng TC-KT chb tri ph6i hop cbc d m  vj chirc ning ban hanh cac bi&u 
m8u chi ti6t trong c6ng tac quhn 19 phu hpp noi dung quy djnh va h u h g  dan trong quy 
djnh nay dk th6ng nhik thuc hien trong toan Trubng. 

Cac v2n bhn, quy djnh tnrirc d8y trai viri quy djnh nay ddu b8i bo. 
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PHỤ LỤC 01 

 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC H NH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

VÀ TR NH TỰ - THỦ TỤC MUA SẮM TÀI SẢN 
 

Các căn cứ pháp l  áp dụng:  

- Luật Xây d ng; Luật Đấu thầu; Nghị định 63/2014/NĐ-CP củ  Ch nh phủ, quy 

định chi ti t m t số đi u củ  Luật đấu thầu v  l   chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 củ  B  Tài ch nh Quy định chi 

ti t việc sử dụng vốn Nhà nước để mu  sắm nhằm duy trì hoạt đ ng thường 

xuyên củ  cơ qu n Nhà nước, đơn vị thu c l c lượng vũ tr ng nhân dân, đơn vị 

s  nghiệp công lập, tổ chức ch nh trị, tổ chức ch nh trị - xã h i, tổ chức ch nh trị 

xã h i – ngh  nghiệp, tổ chức xã h i, tổ chức xã h i – ngh  nghiệp; 

- Khi Nhà nước b n hành các quy định mới hoặc quy định đi u chỉnh bổ sung, sử  

đổi các văn bản quy định trên, Phòng TC-KT chủ trì hướng d n sử  đổi Phụ lục 

này cho phù hợp để th c hiện đúng quy định. 
 

1. Mu  sắ  tài sản có giá trị dƣới 20 triệu đ ng 

Hiệu trưởng quy t định việc mu  sắm cho phù hợp, hiệu quả; đồng thời phải đảm 

bảo ch  đ  hó  đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định củ  pháp luật. 

Trường hợp cần thi t thì th c hiện theo hướng d n đối với mu  sắm tài sản có giá 

trị dưới 100 triệu đồng. 

Trình tự, thủ tục  u  sắ  g   các bƣớc s u: 

Bƣớc 1: Các đơn vị có nhu cầu mu  sắm lập k  hoạch, yêu cầu và d  toán mu  

sắm tài sản gửi đơn vị chuyên môn để thẩm định trình lãnh đạo Trường phê  duyệt trên 

cơ sở báo giá củ  các nhà cung cấp hàng hó  khác nh u bằng f x, báo giá tr c ti p, gửi 

qu  bưu điện, không phân biệt nhà thầu trên cùng đị  bàn hoặc khác đị  bàn. 

Bƣớc 2: S u khi k  hoạch và d  toán được duyệt, đơn vị chuyên môn tr c ti p 

th c hiện mu  sắm và bàn gi o tài sản cho đơn vị sử dụng; th nh toán với Phòng TC-KT 

trên cơ sở hó  đơn chứng từ và trong phạm vi k  hoạch, d  toán đã được duyệt. Riêng 

với gói thầu dịch vụ tư vấn (Tư vấn đấu thầu, lập báo cáo KTKT, định giá, kiểm toán 

quyết toán,...) phải có quyết định chỉ định thầu. 

Bƣớc 3: Đối với mu  sắm tài sản cố định: 

Đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản, Phòng TC-KT và phòng chuyên môn phải ký 

biên bản bàn gi o TSCĐ (theo m u) trước khi được th nh toán. 

 

2.  Mu  sắ  tài sản có giá trị từ 20 triệu đ n dƣới 100 triệu đ ng 
 

Bƣớc 1: Các đơn vị có nhu cầu mu  sắm tài sản lập k  hoạch, nhu cầu và d  toán 

mu  sắm tài sản gửi các đơn vị chuyên môn liên qu n đ n quản lý tài sản để thẩm định 

trình lãnh đạo Trường phê duyệt chủ trương, k  hoạch mu  sắm. 

Bƣớc 2: Đơn vị chuyên môn tập hợp yêu cầu, phối hợp với Phòng TC-KT tham 

mưu và đ  xuất BGH v  việc mu  tài sản và hình thức l   chọn nhà cung cấp. 

Bƣớc 3: Sau khi được BGH phê duyệt, đơn vị t  liên hệ hoặc phối hợp với đơn 

vị chuyên môn tập hợp  t nhất 03 báo giá củ  các nhà cung cấp khác nh u hoặc lập hồ sơ 

yêu cầu gửi các nhà cung cấp v  tài sản d  định mu  (Trường hợp chủng loại hàng hoá 

file:///F:/Desktop/Quy%20dinh%20QLTS2014/TT_68-2012-TT-BTC%20ve%20dau%20thau%20mau%20sam.doc
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mua sắm có tính chất đặc thù hoặc không sẵn có trên thị trường có thể tập hợp ít hơn 03 

báo giá).   

Bƣớc 4: Việc mu  sắm sẽ được th c hiện dưới hình thức xét chọn các báo giá 

cạnh tr nh ( t nhất phải có 03 báo giá củ  3 nhà thầu cung cấp hàng hó  khác nh u bằng 

f x, báo giá tr c ti p, gửi qu  bưu điện, không phân biệt nhà thầu trên cùng đị  bàn hoặc 

khác đị  bàn) hoặc hồ sơ đ  xuất củ  các nhà thầu để đảm bảo việc mu  sắm m ng t nh 

cạnh tr nh và đạt hiệu quả tốt nhất.  

Đơn vị sử dụng và đơn vị chuyên môn phối hợp l   chọn trên cơ sở các báo giá 

hoặc hồ sơ đ  xuất củ  nhà cung cấp trình BGH phê duyệt tr c ti p vào tờ trình, hồ sơ 

đ  xuất hoặc báo giá củ  nhà thầu được l   chọn. 

Bƣớc 5: Đơn vị chuyên môn thông báo cho nhà cung cấp được l   chọn đ n 

thương thảo hợp đồng. S u khi thống nhất giữ  các bên, phòng chuyên môn ra Quyết 

định chỉ định thầu và chủ trì soạn thảo hợp đồng mu  sắm với nhà cung cấp trên cơ sở 

quy t định đã được duyệt. 

Bƣớc 6: Các đơn vị sử dụng tài sản và đơn vị chuyên môn cùng theo dõi ti n đ  

th c hiện hợp đồng. Các đơn vị nhận tài sản và nghiệm thu đư  vào sử dụng.  

Bƣớc 7: Đơn vị chuyên môn soạn thảo và trình BGH ký Biên bản th nh lý hợp 

đồng. 

Bƣớc 8: Các đơn vị tập hợp hồ sơ, chứng từ chuyển cho Phòng TC-KT để kiểm 

soát thanh toán. Hồ sơ th nh quy t toán gồm có: K  hoạch, D  toán được duyệt + Các 

Phi u báo giá (hồ sơ đ  xuất) + Quy t định chỉ định thầu + Hợp đồng + Biên bản bàn 

gi o, nghiệm thu + Biên bản th nh lý hợp đồng + Hoá đơn tài ch nh + Giấy đ  nghị 

th nh toán củ  đơn vị (mẫu của Phòng TC-KT). 

N u tài sản mu  sắm là TSCĐ thì đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản và các đơn vị 

chuyên môn đ u phải ký vào Biên bản gi o nhận TSCĐ để quản lý v  mặt giá trị và hiện 

vật, t nh h o mòn theo quy định. K  toán tài sản có trách nhiệm kiểm tr  tài sản th c t  

mu  trước khi ký biên bản gi o nhận.  

 

3.  Mu  sắ  tài sản có giá trị từ 100 triệu đ ng trở l n. 

3.1. Các trường hợp mua sắm tài sản được áp dụng hình thức chỉ định thầu 

a) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mu  sắm hàng hó  phải 
mu  từ nhà thầu đã th c hiện trước đó do phải bảo đảm t nh tương th ch v  công nghệ, 

bản quy n mà không thể mu  được từ nhà thầu khác; gói thầu có t nh chất nghiên cứu, 

thử nghiệm; mu  bản quy n sở hữu tr  tuệ. 

b) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thi t k  xây 
d ng được chỉ định cho tác giả củ  thi t k  ki n trúc công trình trúng tuyển hoặc được 

tuyển chọn khi tác giả có đủ đi u kiện năng l c theo quy định; gói thầu thi công xây 

d ng tượng đài, phù điêu, tr nh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quy n tác giả 

từ khâu sáng tác đ n thi công công trình; 

c) Gói thầu tư vấn thu c d  toán chi thường xuyên có giá trị dưới 100 triệu đồng 

(Theo quy định nêu tại đi u 73, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014). 

d) Hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu khác: Gói thầu có giá trị không 
quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ 

công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mu  sắm hàng hó , gói thầu xây lắp, h n 

hợp, mu  thuốc, vật tư y t , sản phẩm công.  
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e) Quy trình chỉ định thầu thông thường th c hiện theo các quy định hiện hành 

củ  Luật đấu thầu và văn bản hướng d n có liên qu n. Quy trình chỉ định thầu rút gọn 

đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu củ  Ch nh phủ được th c hiện theo trình t  

nêu tại Khoản 2 - Đi u 56, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Cụ thể: 

- Đối với gói thầu quy định tại Điểm   Khoản 1 Đi u 22 củ  Luật Đấu thầu, trừ 

gói thầu cần th c hiện để bảo đảm b  mật nhà nước: 

Chủ đầu tư hoặc cơ qu n tr c ti p có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và 

gi o cho nhà thầu có năng l c, kinh nghiệm th c hiện ng y gói thầu. Trong vòng 15 

ngày kể từ ngày gi o thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu b o gồm: 

Chuẩn bị và gửi d  thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu v  phạm vi, 

n i dung công việc cần th c hiện, thời gi n th c hiện, chất lượng công việc cần đạt được 

và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở k t quả thương 

thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ qu n tr c ti p có trách nhiệm quản lý gói thầu phê 

duyệt k t quả chỉ định thầu và ký k t hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc 

công kh i k t quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Đi u 7 và Điểm c 

Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Đi u 8 củ  Nghị định 63/2014/NĐ-CP. 

- Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Đi u 54 củ  

Nghị định 63/2014/NĐ-CP: 

Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, d  toán được duyệt để 

chuẩn bị và gửi d  thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng l c 

và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu củ  gói thầu. N i dung d  thảo hợp đồng b o gồm các 

yêu cầu v  phạm vi, n i dung công việc cần th c hiện, thời gi n th c hiện, chất lượng 

công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các n i dung cần thi t khác; 

Trên cơ sở d  thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đ  nghị chỉ định 

thầu ti n hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt k t quả l   

chọn nhà thầu và ký k t hợp đồng; 

Hợp đồng ký k t giữ  các bên phải phù hợp với quy t định phê duyệt k t quả l   

chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên qu n khác. 

 
 

 3.2 Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn 

 a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 

triệu đồng. 

 b) Gói thầu mu  sắm hàng hó  thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc t nh kỹ 

thuật được tiêu chuẩn hó  và tương đương nh u v  chất lượng và gói thầu xây lắp công 

trình đơn giản đã có thi t k  bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 1 tỷ 

đồng; 

 c) Gói thầu đối với mu  sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 200 triệu 

đồng; 

d) Quy trình chào hàng cạnh tr nh th c hiện theo Luật đấu thầu và các văn bản 

hướng d n có liên qu n. Quy trình chào hàng cạnh tr nh rút gọn được th c hiện theo 

trình t  nêu tại Đi u 59, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Cụ thể: 

-  Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá: 

Bản yêu cầu báo giá được lập b o gồm các n i dung v  phạm vi công việc, yêu 

cầu v  kỹ thuật, thời hạn hiệu l c củ  báo giá, thời điểm n p báo giá, các yêu cầu v  bảo 
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hành, bảo trì, đào tạo, chuyển gi o, d  thảo hợp đồng, thời gi n chuẩn bị và n p báo giá 

(tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các 

n i dung cần thi t khác, không nêu yêu cầu v  bảo đảm d  thầu; 

S u khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời 

chào hàng trên m t tờ báo được phát hành r ng rãi trong m t ngành, m t tỉnh hoặc hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gi  hoặc gửi tr c ti p bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 

nhà thầu có khả năng th c hiện gói thầu. Trường hợp gửi tr c ti p, n u trước thời điểm 

đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đ  nghị được th m gi  chào hàng thì bên mời 

thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành 

miễn ph  theo hình thức gửi tr c ti p, gửi qu  đường bưu điện, thư điện tử (em il) hoặc 

bằng f x. 

- N p và ti p nhận báo giá: 

Nhà thầu chuẩn bị và n p 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc n p báo giá 

có thể th c hiện theo hình thức gửi tr c ti p, gửi qu  đường bưu điện, thư điện tử 

(em il) hoặc b ng f x; 

Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá củ  từng nhà 

thầu. Ng y s u khi k t thúc thời hạn n p báo giá, bên mời thầu lập văn bản ti p nhận các 

báo giá được n p trước thời điểm đóng thầu b o gồm các n i dung như: Tên nhà thầu, 

giá chào, thời gi n có hiệu l c củ  báo giá và gửi văn bản ti p nhận này đ n các nhà 

thầu đã n p báo giá. 

- Đánh giá các báo giá: 

Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác 

định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào s u sử  l i, 

hiệu chỉnh s i lệch, trừ đi giá trị giảm giá (n u có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu 

sẽ được đ  nghị l   chọn; 

Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thi t bên mời thầu mời nhà thầu có giá 

chào thấp nhất s u khi sử  l i, hiệu chỉnh s i lệch và trừ đi giá trị giảm giá (n u có) đ n 

thương thảo hợp đồng. 

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công kh i k t quả l   chọn nhà thầu: 

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công kh i k t quả l   chọn nhà thầu th c 

hiện theo quy định tại Đi u 20 củ  Nghị định này. 

- Hoàn thiện và ký k t hợp đồng: Hợp đồng ký k t giữ  các bên phải phù hợp với 

quy t định phê duyệt k t quả chào hàng cạnh tr nh, biên bản thương thảo hợp đồng và 

các tài liệu liên qu n khác. 

- Thời gi n trong chào hàng cạnh tr nh rút gọn: 

Thời gi n đánh giá các báo giá tối đ  là 10 ngày, kể từ ngày h t hạn n p báo giá 

đ n khi bên mời thầu có tờ trình đ  nghị phê duyệt k t quả l   chọn nhà thầu kèm theo 

báo cáo đánh giá các báo giá; 

Thời gi n thẩm định k t quả l   chọn nhà thầu tối đ  là 04 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định; 

- Thời gi n phê duyệt k t quả l   chọn nhà thầu tối đ  là 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được tờ trình đ  nghị phê duyệt k t quả l   chọn nhà thầu củ  bên mời thầu 

và báo cáo thẩm định củ  đơn vị thẩm định. 
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3.3. Các trường hợp áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp 

3.3.1 Mu  sắm tr c ti p được áp dụng đối với gói thầu mu  sắm hàng hó  tương t  

thu c cùng m t d  án, d  toán mu  sắm hoặc thu c d  án, d  toán mu  sắm khác. 

3.3.2. Mu  sắm tr c ti p được th c hiện khi đáp ứng đủ các đi u kiện s u đây: 

a) Nhà thầu đã trúng thầu thông qu  đấu thầu r ng rãi hoặc đấu thầu hạn ch  và 

đã ký hợp đồng th c hiện gói thầu trước đó; 

b) Gói thầu có n i dung, t nh chất tương t  và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói 

thầu đã ký hợp đồng trước đó; 

c) Đơn giá củ  các phần việc thu c gói thầu áp dụng mu  sắm tr c ti p không 

được vượt đơn giá củ  các phần việc tương ứng thu c gói thầu tương t  đã ký hợp đồng 

trước đó; 

d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng củ  gói thầu trước đó đ n ngày phê duyệt k t quả 

mu  sắm tr c ti p không quá 12 tháng. 

3.3.3. Trường hợp nhà thầu th c hiện hợp đồng trước đó không có khả năng ti p tục 

th c hiện gói thầu mu  sắm tr c ti p thì được áp dụng mu  sắm tr c ti p đối với nhà 

thầu khác n u đáp ứng các yêu cầu v  năng l c, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ 

mời thầu và k t quả l   chọn nhà thầu trước đó. 

3.4. Các trường hợp áp dụng hình thức Đấu thầu rộng rãi 

 Ngoài các gói thầu mu  sắm hàng hó , dịch vụ, cải tạo sử  chữ  được áp dụng 

theo các hình thức đã nêu trên (từ 3.1 - 3.3), các gói thầu khác đ u phải th c hiện theo 

hình thức đấu thầu r ng rãi. 

 

 Trình tự  thủ tục  u  sắ  củ  các hình thức chào hàng cạnh tr nh  đấu 

thầu rộng rãi trong nƣớc g   các bƣớc s u: 

Bƣớc 1: Đơn vị có như cầu mu  sắm cần lập d  án hoặc k  hoạch mu  sắm tài 

sản, sắp x p theo thứ t  ưu tiên tài sản cần mu . D  án hoặc d  toán đ  xuất phải có xác 

nhận củ  lãnh đạo đơn vị hoặc B n Quản lý d  án. 

Bƣớc 2: Đơn vị chuyên môn tập hợp yêu cầu, tr o đổi với đơn vị và có ý ki n 

th m mưu, đ  xuất BGH v  tr ng thi t bị d  định đầu tư cho đơn vị (thống kê số hiện 

có, nhu cầu cần thi t và hiệu quả đầu tư... thông qu  tr o đổi với đơn vị và  trình BGH 

xem xét, quy t định đầu tư.  

Bƣớc 3: Trình B  GD&ĐT phê duyệt d nh mục, d  toán đối với d  án mu  sắm 

trang thi t bị đào tạo. N u là d  án đầu tư qu n trọng, phức tạp v  kỹ thuật, cần thuê đơn 

vị tư vấn có chức năng thẩm quy n theo quy định củ  pháp luật để  thẩm định giá trước 

khi trình B  GD&ĐT. 

Trường hợp mu  sắm từ kinh ph  t  bổ sung củ  Trường (Quỹ Phát triển hoạt 

đ ng s  nghiệp, nguồn thu t  bổ sung) do Hiệu trưởng hoặc người được ủy quy n phê 

duyệt theo thẩm quy n. Trường hợp cần thi t, đối với d  án qu n trọng, phức tạp v  kỹ 

thuật và tài ch nh, có thể báo cáo và xin thẩm định, phê duyệt củ  B  GD&ĐT. 

Bƣớc 4: Sau khi được người có thẩm quy n phê duyệt d  án và d nh mục, d  

toán đầu tư tr ng thi t bị đào tạo, Đơn vị chuyên môn phối hợp Phòng TC-KT lập k  

hoạch đấu thầu trình người có thẩm quy n phê duyệt. S u khi K  hoạch đầu thầu được 

phê duyệt, Đơn vị chuyên môn lập hồ sơ mời thầu trình Hiệu trưởng phê duyệt. 
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Bƣớc 5: Sau khi được phê duyệt K  hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu, đơn vị 

chuyên môn chủ trì tổ chức đấu thầu mu  sắm th c hiện theo trình t  các bước sau: 

+ Liên hệ đăng thông báo mời thầu trên nhật báo phát hành cả nước; lập và phát 

hành hồ sơ mời thầu; trình BGH ký quy t định thành lập Tổ đấu thầu và Tổ tư vấn cho 

Tổ Chuyên gi  đấu thầu (n u thấy cần thi t). Thành phần Tổ Chuyên gi  đấu thầu gồm 

đại diện các đơn vị chuyên môn và m t số đơn vị liên qu n khác (n u có, tùy thu c t nh 

chất từng gói thầu). Các thành viên trong Tổ Chuyên gi  tư vấn đầu thầu phải có đủ đi u 

kiện theo quy định củ  pháp luật (Có chứng chỉ đấu thầu; Có trình đ , chuyên môn phù 

hợp với t nh chất, đặc điểm củ  gói thầu...). Trường hợp cần thi t thì thuê đơn vị tư vấn 

đấu thầu có đủ năng l c chuyên môn và pháp lý theo quy định củ  pháp luật. 

+ Tổ chuyên gi  đấu thầu chủ trì tổ chức mở thầu và xét thầu đối với các hồ sơ 

d  thầu củ  nhà thầu. S u đó lập biên bản mở thầu, biên bản xét thầu, báo cáo xét thầu 

trình Hiệu trưởng phê duyệt k t quả l   chọn nhà thầu, s u đó báo cáo bằng văn bản cho 

B  GD&ĐT.  

+ Đơn vị chuyên môn soạn thông báo trúng thầu gửi các nhà thầu; phối hợp với 

các đơn vị có d  án thương thảo hợp đồng với nhà thầu. 

+ Đơn vị chuyên môn trình Hiệu trưởng ký hợp đồng với nhà cung cấp; gi o các 

hồ sơ có liên quan đ n gói thầu (bản copy hồ sơ d  thầu, hợp đồng) cho đơn vị để cùng 

theo dõi ti n đ  th c hiện hợp đồng, nhận bàn gi o, nghiệm thu tài sản từ nhà cung cấp; 

kiểm tr  số máy, model, nhãn hiệu...để ghi nhập tài sản.    

+ Đơn vị chuyên môn trình Hiệu trưởng ký Biên bản th nh lý hợp đồng. 

Bƣớc 6: S u khi hoàn thành công tác đấu thầu và mu  sắm, đơn vị chuyên môn  

tập hợp hồ sơ, chứng từ th nh quy t toán gửi Phòng TC-KT.  

Hồ sơ th nh quy t toán gồm có:   

- Quy t định phê duyệt d  án đầu tư kèm d nh mục d  toán thi t bị hoặc d nh 

mục, d  toán mu  sắm tài sản được duyệt  

- K  hoạch đấu thầu được phê duyệt + Hồ sơ mời thầu + QĐ thành lập tổ 

chuyên gi  đấu thầu + Biên bản mở thầu, Biên bản xét thầu, Báo cáo đánh giá 

hồ sơ d  thầu + Hồ sơ d  thầu củ  nhà thầu được chọn.  

- Quy t định phê duyệt k t quả đấu thầu (theo phương thức đấu thầu r ng rãi 

hoặc chào hàng cạnh tr nh); 

- Hợp đồng, các Biên bản bàn gi o, nghiệm thu, Biên bản gi o nhận TSCĐ; 

Biên bản thanh lý hợp đồng; hoá đơn tài ch nh ; 

- Giấy đ  nghị th nh toán củ  đơn vị (mẫu của PhòngTC-KT). 

4. Một s  quy định  hác trong  u  sắ  tài sản 

 

4.1. Một s  quy trình  thủ tục rút gọn trong  u  sắ  tài sản 

Trong quá trình th c hiện, tuỳ theo giá trị củ  tài sản và tình hình th c t  củ  

nguồn vốn đầu tư, việc mu  sắm có thể th c hiện đơn giản hơn (giảm số bước th c hiện) 

nhưng cũng phải tuân thủ các quy định hiện hành củ  Nhà nước.  

M t số trường hợp đặc biệt có thể xử lý theo các trình t , thủ tục s u: 
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4.1.1 Để đảm bảo việc xử lý kịp thời trong mu  sắm khắc phục s  cố đ t xuất, 

các đơn vị có thể đ  xuất và xử lý thông tin qu  mạng thông tin n i b  củ  trường (tr ng 

tác nghiệp), mọi đ  xuất, ý ki n chỉ đạo, phương án trình xử lý trên mạng tác nghiệp 

cũng có giá trị như văn bản, trừ trường hợp các thủ tục liên qu n đ n phê duyệt d  toán 

phải th c hiện theo đúng quy định bằng văn bản, chậm nhất là trước thời điểm th nh 

toán. 

4.1.2. Việc l   chọn báo giá để làm căn cứ phê duyệt d  toán mu  sắm: Để xử lý 

kịp thời việc mu  sắm bổ sung th y thể đ t xuất, có thể th m khảo giá online trên mạng 

để l   chọn nhà cung cấp hoặc phê duyệt giá d  toán mu  sắm, bảo đảm giá mu  phù 

hợp theo mặt bằng thị trường. 

4.1.3. Đối với hàng hó  mu  sắm tr c ti p trong các siêu thị có giá trị nhỏ, có thể 

xem xét quy t định không cần báo giá nhưng phải đảm bảo việc mu  sắm đã được phê 

duyệt trong chủ trương, k  hoạch củ  trường. 

4.2. Quy trình  thủ tục trong  u  sắ  sử  chữ   nâng cấp tài sản là sản 

phẩ  công nghệ thông tin 

4.2.1. Trung tâm CNTT th c hiện chuyên môn nhiệm vụ trong quản lý mu  sắm 

tài sản là công nghệ thông tin theo Đi u 6 củ  quy ch  này, b o gồm phần cứng (các 

thi t bị, vật tư hệ thống mạng, máy chủ..) và các phần m m quản lý (đào tạo, thư viện, 

tài ch nh...) trong phạm vi toàn Trường, trừ các thi t bị, mạng đã được phân cấp quản lý 

cho các đơn vị khác đã nêu trong quy ch  này. Tuy nhiên, Trung tâm CNTT v n là đơn 

vị phối hợp, thầm định và th m mư  toàn diện cho lãnh đạo Trường trong quản lý mu  

sắm, sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin. 

4.2.2. Đối với các thi t bị phần m m, sử dụng chung toàn trường, việc mu  sắm, 

nâng cấp cần đảm bảo các yêu cầu v  công nghệ tiên ti n, thuận lợi nâng cấp, mở r ng 

theo yêu cầu củ  trường. Trung tâm CNTT cần thẩm định kỹ, n u cần thi t phải đ  xuất 

thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thẩm định trước khi trình lãnh đạo trường phê duyệt 

chủ trương đầu tư, mu  sắm. 

4.2.3. Đối với m t số đơn vị chuyên môn được Nhà trường gi o tr c ti p quản lý, 

sử dụng m t số sản phẩm công nghệ thông tin, trong quá trình th c hiện nhiệm vụ phải 

phối hợp và có ý ki n thống nhất với Trung tâm CNTT ở m t số n i dung v  mu  sắm 

mới tài sản; nâng cấp hệ thống mạng, phần m m; sử  chữ , th y th  thi t bị CNTT; triển 

kh i sử dụng các phần m m,... 
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PHỤ LỤC 02 

HƢỚNG DẪN QUY TR NH  THỦ TỤC TRONG SỬA CHỮA THIẾT BỊ  CẢI 

TẠO SỬA CHỮA CÓ TÍNH CHẤT XÂY DỰNG 

 

I. Quy trình  thủ tục sử  chữ   áy  óc  thi t bị 

 

1. Trách nhiệ  củ  các đơn vị 

- Các đơn vị tr c ti p  sử dụng tài sản: Khi máy máy móc thi t bị hỏng cần báo cho 
các đơn vị chuyên môn có chức năng đã được trường gi o quản lý để kiểm tr  và 

có hướng xử lý. 

- Các đơn vị chuyên môn: Ti p nhận và kiểm tr , xử lý văn bản đ  nghị củ  các đơn 
vị theo đúng chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ đã được gi o. Tr c ti p sử  chữ  

tài sản trong khả năng chuyên môn củ  đơn vị. 

- Trường hợp các đơn vị chuyên môn không đủ khả năng t  sử  chữ  khắc phục, 

phải có ý ki n đ  xuất xử lý trình BGH xem xét; trường hợp phải mu  vật tư th y 

th , thuê nhân công bên ngoài sử  chữ  thì th c hiện quy trình sử  chữ  và mu  

sắm vật tư theo quy định dưới đây. 

 

2. Quy trình  thủ tục sử  chữ  tài sản trong trong trƣờng hợp đơn vị chuy n  ôn 

 hông thể tự sử  chữ  đƣợc  phải thu  đơn vị ngoài sử  hoặc  u  vật tƣ th y th  

2.1. Trường hợp mua vật tư thay thế cho máy móc thiết bị là tài sản do đơn vị trực tiếp 

quản lý sử dụng: 

 Bƣớc 1: Đơn vị tr c ti p sử dụng tài sản: khi tài sản bị hỏng, lập giấy đ  nghị sử  

chữ  tài sản gửi đơn vị chuyên môn để kiểm tr , xử lý. 

 Bƣớc 2: Đơn vị chuyên môn nhận văn bản, kiểm tr  và có ý ki n đ  xuất xử lý 

trình BGH xem xét, phê duyệt. Trong đó, nêu rõ lý do phải mu  vật tư th y th , lý do 

phải thuê nhân công ngoài. 

 Bƣớc 3: S u khi được BGH phê duyệt phương án sử  chữ , đơn vị chuyên môn 

ti n hành việc thuê sử  chữ  hoặc mu  vật tư th y th . Quy trình mu  vật tư th y th  để 

sử  chữ  theo đúng quy định, quy trình trong quy định quản lý tài sản này. 

 Bƣớc 4: S u khi tài sản được sử  chữ  xong, đơn vị chuyên môn và đơn vị được 

sử  chữ  tài sản cùng ký vào biên bản xác nhận hoàn thành công tác sử  chữ .  

 Bƣớc 5: Đơn vị chuyên môn lập giấy đ  nghị th nh toán, kèm theo các tài liệu:  

 + Giấy đ  nghị sử  chữ  đã được BGH phê duyệt phương án sử  chữ . Lưu ý 

trường hợp th nh toán theo hó  đơn có giá trị trên 05 triệu đồng phải th c hiện bằng 

hình thức th nh toán chuyển khoản; 

 + Các chứng từ mu  sắm vật tư, thuê sử  chữ  theo quy định chung v  ch  đ  k  

toán, tài chính; 

 + Biên bản bàn gi o nghiệm thu công tác sử  chữ  có đầy đủ chữ ký xác nhận 

củ  các đơn vị liên qu n nêu trên. Trong đó nêu rõ vật tư th y th  đã lắp đặt th y th . 

2.2. Trường hợp tài sản cần sửa chữa là tài sản dùng chung thuộc trách nhiệm quản lý 

của đơn vị chuyên môn  
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 Bƣớc 1: Đơn vị chuyên môn báo cáo tình tr ng tài sản hư hỏng và trình BGH, 

Phòng TC-KT phương án đ  xuất xử lý. Phòng TC-KT có trách nhiệm cùng đơn vị 

chuyên môn kiểm tr , xác nhận linh kiện vật tư thi t bị hỏng phải mua th y th . 

 Bƣớc 2: S u khi được BGH phê duyệt phương án, d  toán sử  chữ , đơn vị 

chuyên môn ti n hành việc mu  vật tư th y th , thuê sử  chữ  và/hoặc ký hợp đồng thuê 

sử  chữ . Quy trình mu  vật tư th y th  để sử  chữ  hoặc thuê ngoài theo đúng quy 

định, quy trình trong quy định quản lý tài sản này. 

 Bƣớc 3: S u khi tài sản được sử  chữ  xong, đơn vị chuyên môn, Phòng TC-KT 

và nhà thầu sử  chữ  (n u có) cùng ký vào biên bản xác nhận bàn gi o, nghiệm thu hoàn 

thành công tác sử  chữ .  

 Bƣớc 4: Đơn vị chuyên môn lập giấy đ  nghị th nh toán, kèm theo các tài liệu 

sau:  

 + Giấy đ  nghị sử  chữ  đã được BGH phê duyệt phương án sử  chữ , d  toán; 

 + Các chứng từ mu  sắm vật tư, thuê sử  chữ  theo quy định chung v  ch  đ  k  

toán, tài chính; 

 + Biên bản bàn gi o nghiệm thu công tác sử  chữ  có đầy đủ chữ ký xác nhận 

củ  các đơn vị liên qu n nêu trên. 

II. Quy trình  thủ tục trong cải tạo  sử  chữ  có tính chất xây dựng do Phòng Quản 

trị chủ trì thực hiện. 

- Các đơn vị tr c ti p sử dụng cơ sở vật chất: Báo cho Phòng QT tình trạng hư 

hỏng cần sử  chữ , cải tạo và đ  xuất xử lý (n u có). 

- Phòng Quản trị: Kiểm tr  và chủ trì đ  xuất hướng xử lý trình BGH. Trường hợp 

phải mu  vật tư th y th  thì th c hiện mu  sắm vật tư theo quy định. 

1. Quy trình  thủ tục trong  u  sắ  vật tƣ để th y th  sử  chữ  do Phòng QT trực 

ti p thực hiện (Phòng QT có cán bộ  ỹ thuật đủ năng lực chuy n  ôn tự thực hiện 

công việc sử  chữ ) 

 1.1. Trường hợp sửa chữa nhỏ  tài sản của đơn vị sử dụng trực tiếp 

 Bƣớc 1: Đơn vị sử dụng tr c ti p lập giấy báo hỏng đ  nghị sử  chữ  gửi Phòng 

QT và BGH. 

 Bƣớc 2. Phòng QT cử người có chuyên môn phù hợp kiểm tr , xác nhận tình 

trạng hư hỏng và làm Tờ trình gửi BGH phê duyệt phương án sử  chữ  trước khi th c 

hiện. Trường hợp phải mu  vật tư th y th  và thuê nhân công, trong Tờ trình cần gửi 

kèm d  toán chi ti t theo các quy định hiện hành, gửi phòng TC-KT thẩm tr  trước khi 

trình BGH phê duyệt th c hiện. Việc mu  sắm vật tư, thuê nhân công phải đảm bảo tuân 

thủ các quy trình, thủ tục trong quy định này. 

 Bƣớc 3: S u khi sử  chữ  xong, Phòng QT lập Biên bản nghiệm thu công tác sử  

chữ  hoàn thành, có xác nhận củ  đại diện đơn vị được sử  chữ  tài sản; Phòng QT;  

 Bƣớc 4 : Phòng QT lập Giấy đ  nghị th nh toán chi ph  sử  chữ  (theo m u). Các 

chứng từ kèm theo cần có: Tờ trình sử  chữ  và d  toán đã được duyệt; các chứng từ 

mu  vật tư, thuê nhân công theo quy định và trong phạm vị d  toán; Biên bản nghiệm 

thu công tác sử  chữ  đã được các đơn vị liên qu n ký xác nhận; chứng từ khác (n u 

có). 
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 1.2. Trường hợp sửa chữa thường xuyên hệ thống điện nước, cơ sở hạ tầng dùng 

chung toàn trường thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của phòng Quản trị và do Phòng 

QT  trực tiếp thực hiện công tác sửa chữa (sửa chữa nhỏ) 

 Khi tài sản là đối tượng sử dụng chung toàn trường thu c trách nhiệm quản lý sử 

dụng củ  Phòng QT bị hỏng cần phải sử  chữ  (hệ thống điện nước công c ng, bàn gh  

ở các phòng học, công trình ki n trúc...), cán b  kỹ thuật củ  Phòng QT có đủ năng l c 

chuyên môn để t  th c hiện, Phòng QT có trách nhiệm báo cáo BGH để quy t định 

hướng xử lý.   

Quy trình g   các bƣớc s u: 

 Bƣớc 1: Phòng QT lập tờ trình báo cáo và đ  nghị sử  chữ , trong đó gồm báo 

cáo tình trạng hỏng, phương án sử  chữ , d  toán chi ph  sử  chữ  gửi BGH đ  nghị sử  

chữ  tài sản hỏng. Phòng TC-KT phối hợp kiểm tr  xác nhận hiện trạng, thẩm tr  d  

toán sử  chữ . Trường hợp phải mu  vật tư th y th  và thuê nhân công, trong Tờ trình 

cần gửi kèm d  toán chi ti t theo các quy định hiện hành. 

 Bƣớc 2: Sau khi Tờ trình được BGH phê duyệt, Phòng Quản trị triển kh i th c 

hiện. Việc mu  sắm vật tư, thuê nhân công h  trợ phải đảm bảo tuân thủ các quy trình, 

thủ tục trong quy định này. 

 Bƣớc 3: S u khi sử  chữ  xong, Phòng QT lập Biên bản nghiệm thu công tác sửa 

chữ  hoàn thành, có xác nhận củ  đại diện các đơn vị s u: Đại diện Phòng QT, đại diện 

Phòng TC-KT, Đại diện tổ chuyên môn t  th c hiện công tác sử  chữ  củ  phòng QT. 

 Bƣớc 4: Phòng QT lập Giấy đ  nghị th nh toán chi ph  sử  chữ  (theo m u). Các 

chứng từ kèm theo cần có: Tờ trình sử  chữ  và d  toán đã được duyệt, các chứng từ 

mu  vật tư, chứng từ bồi dưỡng làm thêm giờ cho nhân viên củ  phòng Quản trị (n u 

có), Biên bản nghiệm thu công tác sử  chữ  đã được các đơn vị liên qu n ký xác nhận, 

chứng từ khác (n u có). 

2. Quy trình, thủ tục thu  đơn vị ngoài Trƣờng cải tạo  sử  chữ   nâng cấp cơ sở hạ 

tầng thuộc phạ  vi quản l  trực ti p củ  Phòng QT 

 Quy trình, thủ tục th c hiện theo các văn bản hiện hành củ  Luật xây d ng , Luật 

đấu thầu, các văn bản hướng d n l   chọn nhà thầu; các văn bản quy định hiện hành có 

liên quan khác củ  Nhà nước. 

 Các đơn vị th c hiện công việc thi công xây d ng, cải tạo sử  chữ  và tư vấn 

phải là các pháp nhân đủ năng l c pháp lý và chuyên môn theo quy định củ  pháp luật 

hiện hành. 

 Trường hợp đặc biệt do công việc sử  chữ  đơn giản, giá trị nhỏ ( Giá trị d  toán 

không quá 20 triệu đồng, gồm cả nhân công, vật tư) và không thể ký được hợp đồng với 

đơn vị có đủ tư cách pháp nhân v  xây d ng thì có thể thuê nhân công khoán theo các 

nguyên tắc s u: 

     - Phòng QT lập Tờ trình, Phòng TC-KT phối hợp kiểm tr  xác nhận hiện trạng, thẩm 

tr  d  toán sử  chữ  để báo cáo BGH phê duyệt k  hoạch, d  toán trước khi th c hiện 

(D  toán thuê nhân công, vật tư phải đảm bảo phù hợp th c t  và trên cơ sở định mức 

tiêu h o theo quy định củ  Nhà nước). S u khi Tờ trình đã được phê duyệt, Phòng QT tổ 

chức mu  sắm vật tư, ký hợp đồng thuê nhân công khoán theo ủy quy n củ  Hiệu 

trưởng để triển kh i th c hiện; Chi ph  mu  vật tư phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp, 

hợp lệ (giá trị mu  trên 200.000 đồng bắt bu c phải có hó  đơn tài ch nh). 

- Hồ sơ th nh toán gồm: 
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 Giấy báo hỏng, đ  nghị sử  chữ  do Trưởng đơn vị tr c ti p quản lý tài sản ký 

hoặc b  phận quản lý chuyên trách tài sản củ  phòng Quản trị đ  nghị - n u là 

tài sản sử dụng chung thu c trách nhiệm quản lý tr c ti p củ  Phòng QT; 

 Phương án, d  toán sử  chữ  được duyệt; 

 Hợp đồng khoán việc (do lãnh đạo Phòng QT ký theo ủy quy n); 

 Biên bản nghiệm thu, bàn gi o: có xác nhận củ  b  phận tr c ti p quản lý và 

sử dụng tài sản củ  Phòng QT; đơn vị tr c ti p sử dụng; 

 Biên bản th nh lý hợp đồng khoán việc; 

 Giấy đ  nghị th nh toán. 

 V  công tác lập d  toán, thi t k  (để phê duyệt d  toán, thi t k  trước khi th c 

hiện) đối với các hạng mục đơn giản v  thi t k  và có d  toán nhỏ: Do Phòng QT lập d  

toán để trình duyệt, không phải thuê nhà thầu tư vấn và t  chịu trách nhiệm v  t nh 

ch nh xác củ  d  toán (khối lượng, định mức, đơn giá, phương pháp lập) và phải đảm 

bảo các nguyên tắc s u: 

- Cán b  lập d  toán, thi t k  phải có đủ năng l c chuyên môn theo Luật xây d ng; 

- Áp dụng đúng quy định, định mức củ  Nhà nước v  lập v  d  toán; 

- Các chi ph  vật tư không có trong định mức d  toán hoặc thông báo giá hiện hành 

phải th m khảo giá thị trường hoặc kênh thông tin phù hợp; 

- D  toán được Phòng TC-KT thẩm tr  trước khi trình BGH duyệt. 

 Đối với các hạng mục cải tạo, sử  chữ  có thi t k  phức tạp, giá trị d  toán lớn 

(trên 100 triệu đồng) và phòng Quản trị không đủ năng l c t  lập thi t k , d  toán thì 

phải thuê tư vấn là nhà thầu có đủ năng l c và tư cách pháp nhân phù hợp theo quy định 

củ  Luật Xây d ng. 

 Hồ sơ th nh toán đối với hạng mục cải tạo, sử  chữ  phải thuê các nhà thầu tư 

vấn, xây d ng  gồm: 

 Tờ trình, k  hoạch, thi t k -d  toán được duyệt, kèm d  toán chi ti t; bản vẽ 

thi t k  (n u có); 

 Các quy t định phê duyệt l   chọn nhà thầu; 

 Hợp đồng kinh t ; 

 Biên bản nghiệm thu, bàn gi o đư  vào sử dụng; Biên bản th nh lý hợp đồng; 

 Bản quy t toán khối lượng hoàn thành; hồ sơ hoàn công (n u có), các m u 

biểu v  th nh toán vốn đầu tư theo Phụ lục Thông tư 86/2011/TT-BTC (hoặc 

văn bản sử  đổi bổ sung có hiệu l c - n u có); 

 Hó  đơn tài ch nh củ  nhà thầu, Giấy đ  nghị th nh toán. 
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Phụ lục 3. Các biểu  ẫu sử dụng trong quản l  tài sản 
(Ban hành kèm theo Quyết định số                      QĐ-ĐHHN 

ngày / /2011  của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

 
Mấu s  01/SC 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ 

               K nh gửi:  Phòng(2)............................ 

   

Đ  nghị sử  chữ  tr ng thi t bị
(3)
:………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Tại
(4)
:………………………………………...nhà…………………………………... 

Họ và tên người sử dụng:…………………………………………………………. 

Tình trạng hoạt đ ng củ  tr ng thi t bị
(5)

:………….……………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                                     Hà Nội, ngày        tháng        năm 20….. 

 
 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

K t quả  iể  tr :………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Xác nhận hoàn thành sử  chữ 
(6)

:……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………. 

 

NGƯỜI SỬA CHỮA  

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI SỬ DỤNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN PHÒNG …………. 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi tên đơn vị củ  người sử dụng tr ng thi t bị đ  nghị sử  chữ ; 
(2) Ghi tên đơn vị chuyên môn sẽ th c hiện công việc sử  chữ ; 

(3) Ghi tên tr ng thi t bị cần sử  chữ ; 

(4) Ghi số phòng, tầng hoặc vị tr  đặt tr ng thi t bị; 

(5) Ghi rõ tình trạng hoạt đ ng củ  thi t bị (hoạt đ ng kém h y không hoạt đ ng và các 

biểu hiện cụ thể). 

(6) Chỉ ghi xác nhận khi đã hoàn thành sử  chữ  với chất lượng tốt. Ghi rõ linh kiện phụ 
tùng th y th  (n u có). 

 

Đơn vị 
(1)

:
  ………….............  
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Mẫu s  02/TS 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN 

KIÊM BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN 

 

K nh gửi: 

- Ban Giám hiệu; 

- Phòng 
(1)

 .................................; 

- Phòng TC-KT 

 

 Tên đơn vị đ  nghị đi u chuyển tài sản:............................ 

 Tên đơn vị nhận tài sản đi u chuyển:............................................ 

 Chi ti t v  tài sản xin đi u chuyển: 

 

TT Tên Tài sản Mã TS Quy cách Năm đư  

vào sử dụng 

Tình trạng tài sản 

      

      

 

 Lý do xin đi u chuyển:....................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 

 

 Trưởng đơn vị nhận TS đi u chuyển              Trưởng đơn vị gi o trả TS 

 

 

 

 

Ý  i n củ  BGH và các đơn vị chức năng quản l  tài sản 

 

Phòng........    Phòng TC-KT  BGH duyệt 

 

 

 hi ch :  
- (1) là đơn vị chuyên môn quản lý tài sản chung theo ph n cấp quản lý; 

-  Mẫu này được lập thành 04 bản: 01 bản do đơn vị giao trả TS (để ghi giảm TS 

ở đơn vị mình); 01 bản do đơn vị nhận  bàn giao TS (để ghi tăng TS ở đơn vị 

mình); 01 bản do phòng TC-KT lưu để theo dõi trên sổ sách; 01 bản do phòng 

chuyên môn lưu để quản lý chung. 
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M u số 03/TS 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           QĐ-ĐHHN 

ngày / /2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ:...................                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

     

KẾ HOẠCH MUA SẮM  MÁY MÓC THIẾT BỊ LẺ BỔ SUNG  

(Nă  20.....) 
K nh gửi:         

  - B n Giám hiệu; 

  - Phòng 
(1)

 :.................................... 

 
 

 

TT 

 

T n thi t bị   

Tính 

năng 

Kỹ 

thuật 
 

ĐV 

tính 

S  

lƣợng 

Ƣớc  

đơn giá 

Thành  

tiền 

Thuy t 

minh 

nhu 

cầu sử 

dụng 

 I. Thi t bị th  nghiệm, 

giảng dạy 
      

1        

 II.Thi t bị tin học       

1        

 III. Thi t bị chi u, s o 

chụp, in 
      

1        

 III.Thi t bị điện - 

      điện tử; âm   

 thanh - ánh sáng 

      

1        

 IV. Dụng cụ đồ gổ, đồ 

sắt ...  
      

1        

 V. Thi t bị khác...       

1        

 TỔNG CỘNG:       

        

 Hà nội, ngày      tháng       năm 20..... 

           Trƣởng đơn vị                   Ngƣời lập 

                 

 

Kiể  soát và ph  duyệt cấp Trƣờng     

                       Ngày..... tháng ......năm ...... 

Phòng(
1)

.....           Phòng TC-KT                  Hiệu trƣởng duyệt 
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Lƣu  :  1. D nh mục mu  sắm MMTB cần được sắp x p theo thứ t  ưu tiên (kèm phiếu báo 

giá)          

 2. Thời gi n gửi: trước ngày .......tháng ........năm 20....... 

 3. Đị  điểm gửi: Phòng Quản trị, Thi t bị & CN 

4. (1) là phòng chuyên môn được phân cấp quản lý đối với loại tài sản cần mu  sắm 

 
(Chỉ xác nhận nếu mua thiết bị thay thế)         

Thuy t minh cụ thể hơn, n u mu  thi t bị th y th .  

Nêu lý do thi t bị không còn sử dụng được và cần được  

đầu tư th y th  ng y để phục vụ kịp thời cho đào tạo. 
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CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH 
 

 

1. Phân cấp năng quản l  củ  các đơn vị chuy n  ôn: 

- Rõ ràng chức năng thẩm quy n, trách nhiệm; tránh chồng chéo giữ  m t số đơn vị 

chuyên môn có chức năng tương t  (CNTT và TB-CN) 

- Xem xét các n i dung xem còn thi u, cần bổ sung gì thêm cho rõ ràng hơn; 

 

2. Xe  x t đề nghị củ  Phòng quản l  sinh vi n nội trú: 

 

- Bổ sung nhân s  vào b n cơ sỏ vật chất: đ/c Hưng, Thắng (quản trị); đc Qu ng 

(QLNT); 

- Xem xét đ  nghị phân cấp quản lý cho phòng Quản lý SVNT: Chỉ là đơn vị quản lý 

sử dụng như các đơn vị khác trong toàn trường (đương nhiên) h y có thêm chức 

năng củ  đơn vị chuyên môn (là đơn vị th m mưu cho Lãnh đạo trường trong quản 

lý tài sản) 

 

3. Về các phụ lục hƣớng dẫn: 

 

 Phòng TC-KT đã cập nhật các văn bản hiện hành để đư  vào hướng d n .Tuy 

nhiên khi có s  thay đổi ch nh sách (Thông tư củ  B  TC; ủy quy n củ  B  thì sẽ có 

hưỡng d n bổ sung s u để th y th .) 

 

 Phòng TC-KT là đầu mối thẩm tr  các bước quy trình thủ tục quản lý theo quy 

định và cũng là đơn vị th m mưu đ c lập trước khi trình Lãnh đạo trường phê duyệt; 
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